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 مقدمة 
 

لعل التعبير هو المهارة التي من أجلها يتم دراسة فنون اللغة األخرى ، فهو المصب والمعين الذي تتجمع 
فيه كل المهارات ، ولما كان للتعبير من هذا القدر وتلك األهمية ، فإننا نضع بين أيديكم هذا العمل الذي 

بي ، واضعين األسس الفنية لكل مهارة نرجو اهلل أن يتم على أكمل وجه ، نجمع فيه مهارات التعبير الكتا
، وأهميتها ، وعناصرها ، ونماذج مختارة منها ، لعله يكون مرجعا يستفاد منه ، ونخرج من حالة الحيرة 
 التي تنتابنا كلما حاولنا تدريس مهارة ال نصل فيها  التفاق حول أسس فنية أو معايير ثابتة لتدريسها . 

 

ضا من مهارات التعبير المقررة في المرحلة الثانوية ، وسيتم تناول كل وسوف نستعرض في هذا العمل بع
مهارة من المهارات بالتعريف لغة واصطالحا للمهارة   ،  واألسس الفنية لها ،  ومالمح على الطريقة 
المثلى لتدريسها ثم نماذج لكل مهارة تكون عونا للمعلم والطالب على التطبيق ، وحرصنا في اختيار 

   ر ثالثةو مأج على النماذ

 ا : أن يكون النموذج أقرب للصورة المثلى للمهارة . أوله 
 تخدم جانبا سلوكيا  أخالقيا لدى الطالب . أن يوصل رسالة للمتلقي  ا :ثانيه 
 لديهممي الحس الفني والجمالي للطالب  وينا : أن يثري النموذج المختار الثروة اللغوية ثالثه  . 

 

 

  و اهلل نسأل أن يجعل هذا العمل علما ينتفع به 

 وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
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 متهيد 
وتصوير جميل ، وهو الغاية  هو القالب الذي يصب فيه اإلنسان أفكاره بلغة سليمة ،: التعبري تعريف

 .  والتحريريبنوعيه الشفهي  من تعليم اللغة ، ففروع اللغة كلها وسائل للتعبير الصحيح
أفكاره بعبارة سليمة بليغة ، ولذلك كان التعبير من  وهي من دالئل ثقافة الطالب وقدرته على التعبير عن

اللغة . وغرض التعبير يتمثل في تعويد التالميذ على حسن التفكير ،  أهم ما يجب أن يهتم به معلم
    وجودته

عنها. وأما اللفظي فهو  المعنوي فهو األفكار التي يعبري ، أما ظوللتعبير ركنان أساسيان : معنوي ، ولف
والركنان مرتبطان ببعض . حيث ترتبط األفكار  . األلفاظ والعبارات التي يمكن التعبير بها عن أفكار

 بوسائل التعبير اللفظي المختلفة 

 التعبري نوعان موضوعات 
ومشاعره ، وخبراته الخاصة ويقوم على أفكاره  ويسمى اإلنشائي يعرض فيه المبدع : اإلبداعي- أ

 واستخدام اإلبانة االنفعال والعاطفة واإلبداع في اللغة

عما يجري في حياة الناس وتنظيم شؤونهم ، وال يعتمد على  ويسمى بالنفعي ، ويعبر : الوظيفي- ب 
نما   يؤدي وظائف حياتيه العاطفة أو التأثر وا 

الحياة وشؤونها المادية واالجتماعية ، واإلبداعي  فالوظيفي يفي بمتطلباتوكال النوعين تتطلبه ضرورات الحياة ، 
 وتصوير مشاعره تعبيرًا وتصويرا يعكسان ذاتيته . ويبرزان شخصيته يعين الطالب على التعبير عن نفسه

 التعبري أهمية

 عنه في مراحل حياتهوالتحريري يعد ضرورة للفرد والمجتمع ، واإلنسان ال يستغني  التعبير بنوعية الشفهي 
التعبير ؛ فمن  المختلفة ، كما أن التعبير غاية وبقية فروع اللغة وسيلة ، فجميع فروع اللغة تصب في

التعبير يعطينا صورة  نإخالل التعبير نستطيع أن نحكم على الشخص في جوانب مختلفة ، ولهذا ف
فروع اللغة تخدم فرعًا واحدًا وهو  صادقة عن شخصية اإلنسان الذي يكتب أو يتحدث ونالحظ أن جميع

  التعبير
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 آلية التدريب على مهارة تعبريية                    آلية تنفيذ حصة التعبري :

 التدريبية احلصة: 
  

الكتابة عن المهارة مباشرة إذا كانت جديدة عليهم بال يكلف فيه الطالب الجهد الذاتي المسبق :   -1
نما يطلب إليهم الكتابة   . حولها أو حول ما يتعلق بها، وا 

 .  ويتابع المعلم الجهد الذاتي في بداية الحصة وال يناقشه -2
 . يعرض المعلم  نموذًجا متكاماًل للمهارة المستهدفة على الطالب ، ويناقشه معهم -3
يصل المعلم بالطالب إلى  تعريف المهارة وبيان المقصود بها وشروط ممارستها والخصائص   -4

 . الفنية لها
 .  عرضه المعلم  ي الذ نموذجاليكتب الطالب   -5
يختار المعلم نموذًجا مما كتبه الطالب ليناقشه معهم موجًها لهم للموازنة بين نموذج المعلم وما  -6

 .  كتبه زميلهم
 يوجه المعلم الطالب إلى  تحويل ما كتبه زميلهم وتطويعه طبًقا للمهارة المستهدفة -7

  
 ة موضوع يتناول المهارة مباشرة .   ينهي درسه بتكليف الطالب كتاب  -8

 :احلصة التطبيقية 
 

يختار المعلم أحد الموضوعات التي كتبها أحد الطالب ) متوسط المستوى ( ويناقشه مع  -1
 طالبه من حيث مراعاته لألسس الفنية للمهارة . 

عادة صياغته في حدود  -2 دقيقة  22يصوب المعلم ما وقع فيه من أخطاء ويقوم بترميمه وا 
 زمن الحصة .من 

يكلف المعلم طالبه الكتابة في موضوع جديد يتناول المهارة نفسها في كراسة  التعبير  فيما   -3
 تبقى من وقت الحصة . 

ثم يجمع الكراسات في نهاية الحصة ، ويقوم بتصحيحها خارج الفصل ويقيم أداء المتعلمين   -4
 ة .   رقمًيا ، ويؤخذ بهذا التقويم كجزء من درجة األعمال اليومي
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 التـلخيـص
 

في االصطالح: التعبير عن األفكار األساسية  وهو التلخيص في اللغة التبيين واالختصار بإظهار المفيد.
 وذلك بأسلوب الكاتب الخاص. للموضوع في كلمات قليلة دون إخالل بالمضمون أو إبهام في المعنى،

أن معيار الجودة هو التخلص مما ال غير  وليس له نسبة معينة ،بل يكون ذلك بحسب حاجة الملخص،
والتلخيص قائم على  فائدة منه ،واإلبقاء على المهم سواء كان ذلك المهم فكرة أساسية أو فرعية،

 اإليجاز مع وضوح الفكرة.

 أو      

هو عبارة عن نقل مضمون النص بما ال يزيد عن ثلثه عادة، مع المحافظة على المبنى األساسي له، 
روحه، أسلوبه، وأحياًنا أيًضا لذا يظهر المبنى الخارجي للتلخيص مشابًها للمبنى  والمحافظة على

 الخارجي للنص األصلي.

 عالقة التلخيص بالتعبري :

التلخيص نوع من التعبير ، راِق ، يعتمد الدقة واألمانة والمحايدة في نقل أفكار وآراء ومشاعر الكاتب أو 
للعبارات صحيحة واضحة بألفاظ وعبارات الملخص ، فالتلخيص المتحدث الذي تلخص له مع صياغة 

تعبير ألنه يكتب بعبارات الملخص ، ومخزونه اللغوي ، ومهاراته في صياغة الجمل وتنظيم الفقرات التي 
تحمل معاني كثيرة بألفاظ قليلة ، فيه يوظف الملخص مكتسباته اللغوية بأسلوب مختصر جديد ليس هو 

راد تلخيصه ، فهو يحتاج مهارات التعبير المنظمة للفكر والمميزة ألهمها والصائغة ما ورد في النص الم
نشاء العبارات.  لها بصياغة جديدة مبنية على صحة ودقة اختيار األلفاظ وا 

والتلخيص في حد ذاته نمو ثقافي ولغوي يقوي قدرة التعبير ، ألنه يدرب من يقوم به كيف يحصل 
ا ، وكيف يستشهد بها في المواقف المناسبة مما يقوي لديه سالمة عرض المعلومات ، وكيف يعبر عنه

 .  الفكرة ويدعم لديه الحجاج واإلقناع واإلفهام الذي هو التعبير بعينه
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  وألهمية التلخيص القصوى ؛ فهو أكثر المهارات تكرارا في االختبار في جميع صفوف المرحلة الثانوية 
 ، ولذلك أردنا أن نوجه إلى بعض الفوائد في تدريسه ، للوصول للنتيجة المثلى مع الطالب . 

 لمساعدة التلميذ في التلخيص نقترح ما يلي:و *                 

  .قراءة عابرة للنص لتكوين نظرة عامة عنه، ثم االنتقال إلى األمور األساسية فيه 
 .)تسجيل رؤوس أقالم )ال مانع أن يكون ذلك أثناء القراءة 
  صياغة الجمل بالجمع بين كل جملتين أو أكثر في جملة واحدة جديدة أو بتغيير المضمون إعادة

 بتتبع العناصر الرئيسة في الجمل: المبتدأ، الخبر، الفاعل والمفعول وغيرها.
   وضع خطوط تحت ما يدل على العالقات في النص. والمقصود كلمات الربط التي تبرز العالقات

 فقرات.المنطقية بين الجمل وال
  .تلخيص منهجي لكل فقرة في جملة واحدة 
 .وضع خطوط تحت الكلمات المهمة في النص 
   صياغة جمل بسيطة وقصيرة من حيث التركيب النحوي . 
 على ملخصات في الصحف وتحليلها. االطالع 

 
 األسس الفنية للتلخيص:

  .الفهم الواعي واالستيعاب الدقيق لموضوع التلخيص 
  .فهم الفكرة األساسية في الفقرة، واألفكار  الجزئية التي تندرج تحتها 
  .معرفة الجمل األساسية ، والجمل المفسرة الشارحة، والجمل المؤكدة والمعللة 
  التي تبدأ بها الفقرة.  االفتتاحيةمعرفة الجمل 
 فة والتكرار والحشو مع إعادة صياغة الفقرة مع الحفاظ على األفكار األساسية، وحذف الجمل المتراد

 بقاء جمل التعليل. 
  .تحديد الفكرة المحورية للموضوع 
  معرفة المساحة التي سيعرض فيها التلخيص، فقد تكون مساحة محدودة جدًا ال تتسع ألكثر من الفكرة

 المحورية، وقد تتسع إليراد الفكرة الرئيسية ، وقد تزداد اتساعًا فتسمح بإيراد بعض التفاصيل. 
 عبير يكون بألفاظ الُمَلِخص، وقد يسمح باالستعانة ببعض ألفاظ الموضوع وخاصة المصطلحات الت

 العلمية. 
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  البد من االلتزام باألمانة العلمية عند التلخيص فتكتب أفكار الكاتب وآراؤه، كما هي دون تدخل من
 الُملخِّص إال في حالة التعليق النهائي إذا تطلب التلخيص ذلك. 

 بد من توخي الدقة إذا كان االستشهاد  موضوع يتضمن بعض االستشهادات تذكر بمعناها والإذا كان ال
 يثبت مضمون الحوار فقط.  بمعنى آية قرآنية كريمة. وكذلك الشأن بالنسبة للحوار 

 
 فوائد التلخيص 

 
   .ينمي فينا القراءة الناقدة والفهم الكامل لما نقرأ 
   .يساعدنا على تجنب هدر الوقت والجهد في مطالعة تفاصيل قد تكون غير هامة 
   .نتعلم فيه تمييز األفكار الرئيسة من األفكار الثانوية 
   .أسلوب من أساليب االستيعاب السريعة في عصر السرعة واالنفجار 
  ريقة عرضها. يربي فينا ملكة التذوق الجمالي للنصوص والتمييز بين أنواعها وأصنافها وط 
   .يمنح الثقة في النفس، ألنه يعتمد على الفرد والجهد الشخصي 
   .نحتاجه في مذاكرة الدروس، أو عند حضور الندوات والمؤتمرات أو في مجال البحث العلمي 

 
   -للتلخيص ثالث مراحل : مراحل التلخيص:

 المرحلة األول: قراءة النص األصلي قراءة متأنية فاحصة واستيعاب مضمونه وأهدافه. 

 المرحلة الثانية: تدوين األفكار الرئيسية " أثناء القراءة " في مذكرات مختصرة خارجية. 

و المرحلة الثالثة: إعادة صياغة الفكرة أو األفكار الرئيسية بأسلوبك الخاص بإيجاز محكم بدون إضافة أ
 .تعليق 
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 منــوذج تدريبي 

 خلص ما يلي يف حدود الثلث مراعيا األسس الفنية للتلخيص : 
إن التطور العلمي الهائل أو ما يسمى ) الثورة العلمية ( أدى إلى كثير من التقدم المذهل الذي أحرزته 

 اإلنسانية في مجاالت العلوم المختلفة، ومنها علوم وأبحاث الفضاء والعلوم الطبية واالتصاالت. 
جهاز عجيب مكن العالم ولعل من أهم المخترعات التي ساعدت على هذا التدفق العلمي )الحاسوب(، وهو 

من إنجاز  مهام كبيرة وضخمة دون عناء أو مشقة، فعن طريق برامجه المتنوعة التي انتشرت في كل مكان 
نستطيع أن نتعلم مختلف العلوم من لغات وعلوم دينية وطبيعية ورياضيات وآداب وغير ذلك، وبسرعة 

في إجراء عمليات رياضية وحسابية أو جمع  إنجاز هذا الجهاز ودقته تمكن اإلنسان من توفير وقت طويل
معلومات وتدوينها وتصنيفها، ألنه يقدم هذه الخدمة بصورة تفوق القدرات الطبيعية بكثير، فما يستغرق 

إنجازه أيامًا طويلة بيد اإلنسان يمكن إنجازه في دقائق قليلة ومعدودة بالحاسوب، كما أنه يساعد على تنظيم 
 هل الرجوع إلى معلومات أي عمل وحفظها، مهما امتد الزمن وتباعد. األعمال وترتيبها ، ويس

لقد تقدمت صناعة الحاسوب ، وتطورت تطورًا مذهاًل؛ فبعد أن كان كبير الحجم غالي الثمن ، أصبح اآلن 
كالحقيبة الشخصية، فهو صغير الحجم، خفيف الحمل، سهل النقل من مكان إلى آخر، مع انخفاض ثمنه، 

 دخل في جميع مجاالت الحياة اليومية .وهذا جعله ي
ومما جعل الحاسوب ضرورة علمية ال غنى للفرد عنها في العصر الحالي ظهور الشبكة العنكبوتية 

الضخمة ) اإلنترنت ( التي تجمع ماليين الحواسيب متصلة بعضها ببعض ، مما سهل اتصال الناس 
علومات ال وتبادل خبراتهم وآرائهم مهما تباعدت مواقعهم. وتحتوي الشبكة على ثروة هائلة وضخمة من الم

، فهو الذي يسر  5العلق /يمكن أن يحيط بها كتاب وال مكتبة ، فسبحان القائل " علم اإلنسان ما لم يعلم" 
 لك بما وضعه فيه من عقل وقدرات. لإلنسان اكتشاف ذ
 تلخيص املوضوع: 

 
لى تدفق المعارف، وقد ساعد الحاسوب   إن التطور العلمي أدى إلى التقدم في كل المجاالت وا 

مكانية لتعلم مختلف العلوم عن طريق  على ذلك، بما يتميز من دقة في اإلنجاز، وتوفير للوقت، وا 
 برامجه المتنوعة، وتنظيم لألعمال وحفظها ، مع سهولة الرجوع إلى المعلومات. 

ناعته ، فأصبح صغير الحجم ، رخيص الثمن ، وهذا جعله يدخل جميع مجاالت وقد تطورت ص 
الحياة ، كما أن ظهور الشبكة العنكبوتية أدى إلى تزويد األفراد بمعلومات هائلة دون عناء ، ومكن 

الناس من االتصال السريع في كل مكان ، ومرجع ذلك التقدم كله اهلل سبحانه وتعالى الذي علم 
 لم يعلم . اإلنسان ما 
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  ضريبة الذل ) لألستاذ سيد قطب (                           منوذج تطبيقي

بعض النفوس الضعيفة يخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة، ال تطاق، فتختار الذل والمهانة هربًا من هذه 
من صداها، "يحسبون كل ة، قلقة، تخاف من ظلها، وتَْفر التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهة، رخيصة، مفزع
 ."صيحة عليهم" ، "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة

هؤالء األذالء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة، إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة، يؤدونها من نفوسهم، 
م وأموالهم وهم ويؤدونها من أقدارهم، ويؤدونها من سمعتهم، ويؤدونها من اطمئنانهم، وكثيرًا ما يؤدونها من دمائه

 .ال يشعرون
كم من رجل كان يملك أن يكون شريفًا، وأن يكون كريمًا، وأن يصون أمانة اهلل بين يديه، ويحافظ على كرامة  

الحق، وكرامة اإلنسانية، وكان في موقفه هذا مرهوب الجانب، ال يملك له أحد شيئًا، حتى الذين ال يريدون له أن 
بالكرامة، فلما أن خان األمانة التي بين يديه، وضعف عن تكاليف  يعتزق، وأن يرعى األمانة، وأن يحرس الح

الكرامة، وتجرد من عزة الحق، هان على الذين كانوا يهابونه، وذل عند من كانوا يرهبون الحق الذي هو حارسه، 
جيفة، وركلته األقدام، ورخص عند من كانوا يحاولون شراءه، رخص حتى أعرضوا عن شرائه، ثم ُنِبَذ كما تُْنَبُذ ال

 .أقدام الذين كانوا َيِعُدونه ويمنونه يوم كان له من الحق جاه، ومن الكرامة هيبة، ومن األمانة مالذ
إنه البد من ضريبة يؤديها األفراد، وتؤديها الجماعات، وتؤديها الشعوب، فإما أن تؤدى هذه الضريبة للعزة 

ما أن تؤدى للذلة وا لمهانة والعبودية، والتجارب كلها تنطق بهذه الحقيقة التي ال مفر منها، وال والكرامة والحرية، وا 
 .فكاك

فإلى الذين َيْفَرُقوَن من تكاليف الحرية، إلى الذين يخشون عاقبة الكرامة، إلى الذين يمرُِّغون خدودهم تحت مواطئ 
هم، ويخونون التضحيات العظيمة التي األقدام، إلى الذين يخونون أماناتهم، ويخونون كراماتهم، ويخونون إنسانيت

 .بذلتها أمتهم لتتحرر وتتخلص
إلى هؤالء جميعًا أوجه الدعوة أن ينظروا في عبر التاريخ، وفي عبر الواقع القريب، وأن يتدبروا األمثلة المتكررة 

ة، وأن الذين التي تشهد بأن ضريبة الذل أفدح من ضريبة الكرامة، وأن تكاليف الحرية أقل من تكاليف العبودي
يستعدون للموت توهب لهم الحياة، وأن الذين ال يخشون الفقر يرزقون الكفاية، وأن الذين ال َيْرَهُبون الجاه 

 .والسلطان َيْرَهُبهم الجاه والسلطان
 .............................................................................................................................................................................  

 
.............................................................................................................................................................................  
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(  اليقظان للكاتب اجلزائري إبراهيم بن عيسى محدي أبو )                 الثقة بالنفس        

بالنفس، و الشعور بذاتيتها بين الغرور واإلعجاب بالنفس وبين استصغارها وعدم االعتداد بها، توجد الثقة 
واستعدادها للكمال اإلنساني، وعلى حسب هذه الثقة بالنفس قوة و ضعفا، يكون عزم اإلنسان في العمل أو كسله 
عنه، فإذا كان ذا ثقة تامة بنفسه شاعرا بكرامتها، فإنه ال يزال يزداد بها طموحا إلى المعالي وعزوفا عن الرذائل و 

ذا ضعفت ثق ته بنفسه و لم يقدر قيمتها حق قدرها هان عليه أمرها ورضي لها بكل صغار و احتقار، النقائص، وا 
 .وال يبالي أصفعه زيد أم داسه بكر؟ وعاش بها معيشة الحشرات في مستنقعات الخسة و المهانة

ومنزلتها  .تهاإن الثقة بالنفس كما تكون في الفرد تكون في األمة، فإن األمة إذا كانت واثقة بنفسها شاعرة، بوضعي
في الوجود، تكون دائما خواضة في العظائم وجالئل األعمال، طماحة إلى المعالي تواقة إلى إحراز مكانتها في 
قمم المجد والسؤدد، غير هيابة وال راهبة وال قانعة، وال تقدر بحال أن تقيم على هضيمة أو تنام عن ضيم، وألن 

تخص وغال، خير لها من أن تصبر على القذى، وكل فرد من تبذل ما لديها من نفس ونفيس، وتضحي كل مر 
 .أبنائها يرى نفسه أنه األمة وحده لما تنطوي عليه ضلوعه من الشعور بذاته والثقة بنفسه

و إذا لم تكن لها ثقة بنفسها وال شاعرة بما لها من القوة و النبوغ واالستعداد الكامنة فيها، فإنها تتضاءل وتتصاغر 
وي، فتحيى وهنة وكلة قانعة، وهي إلى العدم أقرب منها إلى الوجود، ال أمل لها وال رجاء وال غاية، وتنكمش و تنز 

فتنتزع الثقة بالنفس من كل فرد من أبنائها، فيعيش كذلك غير شاعر من نفسه بذرة من الكمال، ظانا أنه كالخرقة 
ن بقية إخوانه مثله ال يليقون لشيء، س البا عنهم كل فضيلة، ملصقا بهم كل رذيلة، الملقاة ال يصلح لشيء، وا 

و  قياسا على ما يشعر في نفسه من النقص و الحطة، واستنادا على مايرى من بعض األفراد من العجز والضعف
 .الوهن

و سارت كلمة )دع عنك المسلم ( مسرى  و من هذا فشا سوء الظن باألفراد و الجماعات، وساد التشاؤم بينهم،
أحدهم لمشروع خيري وأراد مشاركة إخوانه فيه و التعاون معهم عليه، قيل له ) دع عنك المسلم  فإذا هب .األمثال

 وال تأمنه وال تثق به وفر منه فرار الشاة من الذئب ( وأنشد لسان حاله قول الشاعر :
  وصوَّت إنـــسان فكـدت أطير     عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى

 .............................................................................................................................................................................  
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 املقـــــــــالة
 تعريفها   : 

المقال أو المقالة عرفها  كثير من النقاد بتعريفات مختلفة، ولعل ذلك االختالف راجع إلى نقد المقال     
 كعمل فني داخل في دائرة األدب ،والمراحل الزمنية التي مر  بها المقال  في تطوره  . 

 ومن هذه التعريفات  ما يلي :  

   عناصره ويرتبها ويستدل عليها بحيث يؤدي إلى فكرة محددة تتناول موضوعًا بالبحث يجمع الكاتب
 نتيجة معينة .

   ، قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع ، تكتب بطريقة عفوية سريعة خالية من الكلفة والرهق
 وشرطها األول أن تكون تعبيرًا صادقًا عن شخصية الكاتب .

   بحثًا قصيرًا أو فصاًل في كتاب إنشاء قصير نسبيًا يتناول موضوعًا محددًا ، وقد يطول ليصبح
 مرتبطًا بفصول أخر، وكلها تعالج مشكلة ما.

 
 أجزاء  املقالة  :   

المقدمة : لتهيئة األذهان ، وتكون موجزة ومركزة ومشوقة ، وتشكل مدخاًل له صلة وثيقة بموضوع  .1
 المقال  .

جزئية معينة ، وتكون العرض : وهو صلب المقال  ، ويكون في عدة فقرات كل فقرة تتناول فكرة  .2
 األفكار متسلسلة ومترابطة بحيث يستدل عليها باألدلة النقلية والعقلية المناسبة 

الخاتمة : وهي ثمرة المقال  ونهايته  ، فال بد من أن تكون نتيجة طبيعية للمقدمة والعرض ،   .3
واضحة ، صريحة ، ملخصة للعناصر الرئيسة المراد إثباتها ، حازمة تدل على اقتناع ويقين ، ال تحتاج 

 إلى شيء آخر لم يرد في المقال.
 
 :  اموضوعاته    

؛ فهناك الديني  واالجتماعي  والسياسي    فكرتها حسب طبيعة ب موضوعاتها   تكتسب المقالة 
 …واالقتصادي  
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 الفنية  اخصائصه

 . الدقة والتفصيل في عرض الموضوع 
  . القدرة على اإلقناع وذلك بتقديم األدلة والبراهين 
  . عدم استخدام األلفاظ الغريبة أو المهجورة 
  وتقدير النتائج.تحليل الوقائع واألوضاع، وتوضيح األسباب 
 . الوصف والتحليل والتأمل العميق 
  له . تحديد الهدف من المقال ووضع عنوان 
 

 آلية التدريب على مهارة املقالة  

 

 :احلصة التدريبية 
 

الجهد الذاتي المسبق : ال يكلف فيه الطالب فيه الكتابة عن المهارة مباشرة إذا كانت جديدة   -1
نما يطلب إليهم الكتابة حولها أو حول ما يتعلق بها.   عليهم ، وا 

 ويتابع المعلم الجهد الذاتي في بداية الحصة وال يناقشه .  -2
 يعرض المعلم  نموذًجا متكاماًل للمهارة المستهدفة " المقالة " على الطالب ، ويناقشه معهم.  -3
يصل المعلم بالطالب إلى  تعريف المقالة وبيان المقصود بها وشروط ممارستها والخصائص  -4

 الفنية لها. 
 يكتب الطالب النموذج الذي عرضه المعلم  .  -5
ب ليناقشه معهم موجًها لهم للموازنة بين نموذج المعلم وما يختار المعلم نموذًجا مما كتبه الطال -6

 كتبه زميلهم . 
 يوجه المعلم الطالب إلى  تحويل ما كتبه زميلهم وتطويعه طبًقا للمهارة المستهدفة -7

  
 ينهي درسه بتكليف الطالب كتابة مقالة حول موضوع ما .      -8
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 :احلصة التطبيقية 
يختار المعلم أحدى المقاالت التي كتبها أحد الطالب ) متوسط المستوى ( ويناقشه مع طالبه من  -9

 حيث مراعاته لألسس الفنية للمهارة . 
عادة صياغته في حدود  -11 دقيقة  21يصوب المعلم ما وقع فيه من أخطاء ويقوم بترميمه وا 

 من زمن الحصة .
وضوع آخر  بكراسة  التعبير  فيما تبقى من يكلف المعلم طالبه كتابة مقالة جديدة في م  -11

 وقت الحصة . 
ثم يجمع الكراسات في نهاية الحصة ، ويقوم بتصحيحها خارج الفصل ويقيم أداء   -12

 المتعلمين رقمًيا ، ويؤخذ بهذا التقويم كجزء من درجة األعمال اليومية .   
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 مناذج للمقالة 
 مقال بعنوان      الدعوة         لألديب مصطفى لطفي المنفلوطي

ت، أو بدعة من ما من قائم يقوم في مجتمع من هذه المجتمعات البشرية داعيًا إلى ترك ضاللة من الضالال
 .البدع، إال وقد آذن نفسه بحرب ال تخمد نارها، وال يخبو أوارها حتى تهلك، أو يهلك دونها

ليس موقف الجندي في معترك الحرب بأحرج من موقف المرشد في معترك الدعوة، وليس سلب األجسام أرواحها 
 .بأقرب منااًل من سلب النفوس غرائزها

نه ليبذل دمه صيانة اإلنسان بشيء  وال َيَضن   مما تملك يمينه َضنَّه بما تنطوي عليه جوانحه من المعتقدات، وا 
لعقيدته، وال يبذل عقيدته صيانة لدمه، وما سالت الدماء، وال تمزقت األشالء في موقف الحروب البشرية من عهد 

 .آدم إلى اليوم إال حماية للمذاهب، وذودًا عن العقائد
مة أعداءها وخصومها؛ ألنهم يحاولون أن يرزؤوها في ذخائر نفوسها، ويفجعونها في لذلك كان الدعاة في كل أ

 .أعالق قلوبها
الدعاة أحوج الناس إلى عزائم ثابتة، وقلوب صابرة على احتمال المصائب والمحن التي يالقونها في سبيل الدعوة، 

 .حتى يبلغوا الغاية التي يرونها، أو يموتوا في طريقها
قون ال يبالون أن يسميهم الناس خونة، أو جهلة، أو زنادقة، أو ملحدين، أو ضالين، أو كافرين؛ ألن الدعاة الصاد

 .ذلك ما ال بدَّ أن يكون
الدعاة الصادقون يعلمون أن محمدًا " عاش بين أعدائه ساحرًا كذابًا، ومات سيد المرسلين، وأن اإلمام الغزالي 

وابن رشد عاش ذلياًل مهانًا حتى كان الناس يبصقون عليه إذا رأوه،  عاش بالكفر واإللحاد ومات حجة اإلسالم،
 .وأمواتاً  كونوا أمثال هؤالء العظماء أحياءً ومات فيلسوف الشرق؛ فهم يحبون أن ي

سيقول كثير من الناس: وما يغني الداعي دعاؤه في أمة ال تحسن به ظنًا، وال تسمع له قواًل؛ إنه يضر نفسه من 
 .ته، فيكون أجهل الناس وأحمق الناسحيث ال ينفع أم

هذا ما يوسوس به الشيطان للعاجزين الجاهلين، وهذا الداء الذي ألمَّ بنفوس كثير من العلماء؛ فأمسك ألسنتهم عن 
قول الحق، وحبس نفوسهم عن االنطالق في سبيل الهداية واإلرشاد، فأصبحوا ال عمل لهم إال أن يكرروا للناس 

عليهم ما يحفظون، فجمدت األذهان، وتبلدت المدارك، وأصبحت العقول في سجن مظلم ال  ما يعلمون، ويعيدوا
 .تطلع عليه الشمس، وال ينفذ إليه الهواء

الجهالء مرضى، والعلماء أطباء، وال يجمل بالطبيب أن يحجم عن العمل الجراحي؛ فرارًا من إزعاج المريض،  .
 .وشتمه؛ فإنه سيكون غدًا أصدق أصدقائه، وأحب الناس إليه لسبه وفًا من صياحه وعويله، أو اتقاءً أو خ

جاللها إال بعد أن  وبعد: فقليل أن يكون الداعي في األمة الجاهلة حبيبًا إليها، وقليل أن ينال حظه من إكرامها وا 
 .تتجرع مرارة الدواء، ثم تشعر بحالوة الشفاء
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 مقالة بعنوان رحلة الخلود ) في وصف الجنة     (  لمحمد أحمد الراشد 
لقد تكلمت اآليات واألحاديث الصحيحة عن قصور وحدائق في الجنة، وأنهار، وَلَبن وعسل مصفى، فلماذا تشغل 

نفسك وهي مضمونة، وتكثر الدعاء أن تكون هذه الخيرات من ُجملة ما ُيمنـح لك وهي أدنى الجنة ربما، لكْن 
 ! ! ُمبتكرًا تحب ه وقد فاتك في الحياة الدنيا إال قليالاطلب الجنة في دعائك وَسل اهلل شيئًا فيها 

 
ويكون إلحاح من الصالحين أن يرزقهم اهلل الُحور العـِين الِحسان، فأقول لنفسي: ما هذا واألمر أسهل ؟ بل ادع 

اختاُرهّن اهلل أن يـميتك شهيدًا، منـحًة منه لما يعلم من عفاف وبذل، فتزف الشهادُة لك سبعيَن حورية، وعندئذ 
عشر عربيات، وعشر غربيات بيض، وعشر زنجيات سود، وعشر صينيات، وعشر يابانيات، وعشر فلبـينيات، ثم 

 .البقية من األمم األخرى
وكل ذلك إنما هو هامش ربح الجنة، ولكن أطلب اللذات الكبار، ورأس المال، والعوالي ، والنوادر، والغرائب، 

 .هواالمتيازات، فإن النشوة في هذ
وأول أشواقي: إلى الخيل العربية الرشيقة، فإني أريد أن يكون لي َفَرس أدهم أسود يلمع كأنه فحمة، وآخر أبيض 
كأنه قطنه، وأبلق يجمع ُبـَقعًا من السواد على البياض ، فيسبحَن بي في براري الجنة الفسيحة سويعاٍت كل يوم، 

رغم شدة شغفي، فلعل اهلل سبحانه َيُمّن بها علّي، حتى إذا وقد ُحرمت من الفروسية في الدنيا، ولم تـُتح لي 
امتألت نفسي من ركوب الخيل عند الضحى العالي: أردفُت واحدة من نسائي خلفي، واخترقت غابات الجنة، 

 .ليكون إيابي ظهراً 
حتى أميل عند لكني في بعض األيام أريد أن تـُسرع بي دراجة نارية أو أسابق جيراني، فإني محروم منها كذلك، 

ن ركبتي لتكاد تالمس األرض، كما أرى في التلفزيون  .االستدارات وا 
 

وساعة أتجول بمنطاد ألرى تضاريس الجنة من سمائها، وفي أخرى أهبط بالمظلة وأتقلب في جو الجنة، وفي يوم 
 .ثالث ُتحلق بي طائرة شراعية فأطوف حول الجبل البعيد

د عشرة من أصحابي، في زوارق صغيرة، نـناحر تيارات أنهار الجنة في عمق إال أن ذروة لذتي تكون في أن أقو 
غاباتـها وبين جبالها، فإني كنُت دعوُت الدعاة إلى مغامرات مثيلة في أنهار آسيا واألمازون والـِمـيسسبي، ولكن 

وقياداتنا يابسة ال تطويق العمل اإلسالمي لنا في زمن األزمات والحاجة إلى كثرة االجتماعات منعتنا من ذلك، 
ترى في مثل هذه المغامرات تربية لنا وتنمية لشخصياتنا، فلم تأذن لنا، ولعل ولعي بذلك إنما هو صدى لكثرة 

السباحة في دجلة في صباي وأول شبابي، فأريد أن أستعيد الذكريات، إال أني أخاف الثعابين جدًا، وقد أخبرني 
 .شيوخي أن ال وجود لها في غابات الجنة
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 اطرةــــــاخل
 الخـاطــرة األدبيــة 

 د. محمد أحمد األسطلأ . إعداد/ 

  :تعريف اخلاطرة يف لغتنا اجلميلة - أ
 : مؤنث كلمة الَخاِطُر وهذه تعريفاتها الخاطرة هي

خاطره لما سمع من أنباء / مّر بالخاطر أي جال بالنفس أوالقلب  النْفس أو القلب اضطرب : الخاطر -
  .البال / هو سريع الخاطر أي سريع البديهة براحة خاطر طيب /عن

القلب من  ما َيْخُطُر في : الخاِطرُ   .- الهاِجُس  : الخاِطرُ   .واآلراء وأيضًا هو ما يمّر بالذهن من األمور
  تدبير َأو َأْمٍر . والجمع الخواطر

 : تعريفها أدبيا   -ب -

هي فكرة طارئة يتناولها كاتبها بذاتية مفرطة ، وعاطفة متدفقة ، يكون التأثير الوجداني فيها الطريَق 
 أو                      .للوصول إلى نتيجة معينة 

" أو .المحسنات البديعية من صور واستعارات وتشبيه نثر أدبي صيغت فيه الكلمات ببالغة ويمتاز بكثرة
المتكلم خطيبًا أو واعظًا من أجل التنبيه على قضية أو مسألة محددة  يلقيها قصيرةهي كلمة موجزة 
 خطرت بباله، 

 عالقة اخلاطرة باملقالة    

 :ذكر سيد قطب قي كتابه النقد األدبي أصوله ومناهجه

 الحقيقةوهما يتشابهان في الظاهر ويختلفان في  عليهما لفظ المقالة هناك نوعان من العمل األدبي نطلق "
 عن المقالة من حيث الحجم وتختلف الخاطرة,واألخرى تقريرية وهي المقالة فأحدهما انفعالية وهي الخاطرة,

 ".مركزة بأن الخاطرة مختصرة جدًا وعباراتها قليلة لكنها

 : وذكر الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه األدب وفنونه عن فن الخاطرة
 . "الوجدان لكاتب إلى الذكاء ، وقوة المالحظة ، ويقظةوهذا النوع األدبي يحتاج في ا"
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 السمات الفنية للخاطرة 

 عارضة تحتاج إلى ذكاء ويقظة أنها ذهنية .  
  باإلحساس الصادق والعواطف الجياشة الوجداني على الجانب الفكري الجانب فيها يغلب . 
 ليس لها مجال أو موضوع محدد .  
  عقلية أو نقليةال تحتاج إلى أدلة وبراهين . 
 تالئم العصر الذي نعيش فيه أنها . 
 والفهم إلى مختلف النزعات والميول و الثقافات سهولة التوجيه . 
 متهكـماً  فقد يكون الكاتب جادًا وموضوعـياً  ، وقد يكون ساخراً  : ال تلتزم الخاطرة بأسلوب معين 

 
 :  تنويه . 

 , وهذا غير صحيح والكآبة واأللم بين طياتها الحزن كثير من الناس يعتقد أن الخاطرة وثيقة تحمل
 .من فرح و حزن و حـب وشوق و فخر و عزة ...الخ بل هي مساحة واسعة للخاطر والمشاعر الصادقة

 :اللغة و األسلوب يف اخلاطرة خصائص

ويفضل أن يكون مقتبس من سياق  , المشوق والجناس الرشيق وقد يكون ثابتاً  العنوان 
  .قوي التعبير ، عميق المعنى و مؤثر في النفوس ,الخاطرة

وهو المعنى  أو الهدف أو المغزىالتكامل الفني من بدء وعرض وخاتمة ويسمى العرض بالعقدة  
  . وتحقق خاصية التشويق االنتباه وتجذب القارئ والروح الحركية التي تشد

النجاح أن يكون األسلوب  شروطفمن  , والتوازن في الجمل واأللفاظ المترادفة الفكرة الواضحة 
 استخداموكذلك  , موضحة للمعنى واالستعانة بعناصر بالغية و مصدر هذا هو عقلي, واضحاً 

التناسب والتالؤم لمستوى إدراك  أيضا في ويتحقق الوضوح , الكلمات المتضادة لتقريب الفكرة
 . لجفافبعيدة عن التعقيد وا وسهلة فيجب أن تكون التراكيب شفافة القارئ ؛

  .حسن اختيار األلفاظ المناسبة للمعنى والمراد 
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  . على كسب االنسجام واإلبداع مع الموضوع و القـرَّاء و الزمان القدرة 

 امعين افعندما تحوي الخاطرة موقف , التالؤم ورشاقة اإليحاء والتصوير الجميل و إحياء المواقف 
الموقف عبر مرآة الحروف إلى مشهد يجعلنا ذهنه تحويل هذا  يجعل في أن يجب على الكاتب

  .وذلك باستخدام الوصف الدقيق والموجز نشاهده بأعيننا

سباغ الخيال والتصوير ؛  فالتشبيهات المجازية تجعل  الحس الفني الرفيع والصنعة المطبوعة وا 
  . ونكهة محببة اللخاطرة رونق

  واإلسهاب االختصار البارع والبعد عن اإلطالة 

  المسؤولية بالجرس الموسيقي وحس التوقيع 

  

 مناذج للخاطرة
 

 دمعة و ابتسامة -جبران
للكآبة أيٍد حريرية المالمس قوية األعصاب تقبض على القلوب و تؤلمها بالوحدة فالوحدة حليفة  "

 ".أنها أليفة كل حركة روحية الكآبة كما
 "بهجة األفراح و بهرجتهاالقلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض ال تفرقها  "
إَن النفس الكئيبة تجد راحة بالعزلة و االنفراد فتهجر الناس مثلما يبتعد الغزال الجريح عن سربه و  "

 ".في كهفه حتى يبرأ أو يموت يتوارى
إن الجمال سٌر تفهمه أرواحنا و تفرح به و تنمو بتأثيراته أما أفكارنا فتقف أمامه محتارة محاولة  "

تجسيده باأللفاظ و لكنها ال تستطيع. هو تفاهم كلي بين الرجل و المرأة يتم بلحظة و بلحظة  تحديده و
 "المترفع عن جميع الميول ذلك االنعطاف الروحي الذي ندعوه حباً  يولد ذلك الميل
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 خاطرة لألديب عبد اهلل جفري 

نني أهبط كل مساء فوق بحار ازدادت إوتتعالى الضحكات المجنونة، ثم تندثر في كأس من الثلج . 
 !عرجاء متلثمةملوحتها ، وتعبرني كلمات الغزل .. تندق في تجمدي وترحل 

 .. غني كلمات ال معنى لهاأ ألننيان خفقاتي تنسحق 
 ن نبرة الحزن تحولت تاريخ حبن الحنظل ينبت فوق أرض الورود .. ألأل
 ن يتخلى عن ندائكأحساس ال يقدر إليك ذهولي، ورمقي، وخوفي.. أعترف أنهم ملحمة إ

 !!وجدتك ذات مرة، وأضعتني كل مرة
 ....كان ينبغي أن أتوقف ألتساءل .. ألفهم

 !من وضوحك المتواري خلف ابتسامتك ألمتلك جانبا
 ,ذات مرةكان ينبغي ..لكنني أكتفيت ب

 ..جزء من كياني نتأ فيك.. ذبت افقد أصبحت جزءً 
 !!نحترمهما أروع الحزن .. حينما 
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 الةـــــــــالرس
 

و هي من أكثر الفنون قرًبا , التي عرفها اإلنسان منذ القدم ,تعد المراسلة من فنون اإلنشاء األساسية 
 . من الحياة اليومية 

 : األسس الفنية للرسالة والشكل العام هلا  
 .تبدأ الرسالة بكتابة البسملة في وسط الصفحة  -1
 كتابة  مكان كتابة الرسالة ) البلد ( والتاريخ .  -2
 . يكتب اسم المرسل إليه  في يمين الصفحة -3
 وبعضا من عبارات المجاملة  .و السؤال عن أحواله , تحية المرسل إليه : المقدمة ، وتشمل  -4
 ......الغرض األساسي من الرسالة سواء كان التهنئة أو االعتذار أو النصح  -5
ـ  6والدعاء له بالصحة والعافية  ,تختم الرسالة بفيض من مشاعر الود و اإلخاءالخاتمة ، حيث  -6

 اسم المرسل يسار الصفحة . كتابة 

 : أغراض الرسالة
و منها الرسائل التجارية أو , فمنها الرسائل المتبادلة بين األهل و األقارب , تتنوع أغراض الرسائل 

 ......الرسمية، أو رسائل النصح أو العتاب 

 :                    مقومات الرسالة اجليدة 
 ,فرسالة التهنئة تختلف ألفاًظا عن رسالة التعزية , ـ  أن يراعي الكاتب غرض الرسالة 1
 .و رسالة االعتذار تختلف كذلك عن رسالة العتاب  
و إنما المهم أن تعبر عما يريده , فليس المهم طول الرسالة أو قصرها , ـ  الوفاء بغرض الرسالة  2

 .الكاتب 
 .و التعبير بأسلوب سلس ميسر ,  ـ  مراعاة البساطة و عدم التكلف 3
 .و البعد عن الغموض و اإلبهام , ـ  مراعاة الوضوح في المعاني  4
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 مناذج لكتابة الرسالة 
 نموذج رسالة  )  تهنئة بعيد الفطر   (

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  2114/  4/  24الكويت في 

 أخي الحبيب / 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته              وبعد ؛

 كيف حالك أخي العزيز ؟  أرجو من اهلل أن تكون بخير وبصحة وعافية ... 

 فإني أبعث لكم بتحياتي وتقديري  ، داعيًا اهلل أن تكون أنت واألسرة الكريمة في أسعد حال . 

: إنني أنتهز هذه المناسبة السـعيدة ، مناسـبة حلـول عيـد الفطـر المبـارك ألبعـث إلـيكم  أخي الحبيب
 أجمل التهاني والدعاء بدوام السعادة والسرور وأن يتقبل اهلل عز وجل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا .

قــت وحــدة وأســأل اهلل تعــالى أن يعيــد هــذه المناســبة علينــا وعلــيكم وعلــى المســلمين جميعــًا   وقــد تحق
 كلمتهم واستعادة عزتهم .

أخــي الحبيــب :أرجــو أن تبلــل أعطــر التحيــات وأســمى التهــاني مــن والــدي ومــن إخــواني ومنــي  إلــى 
والـــدكم الفاضـــل  و إلـــى إخوانـــك األعـــزاء  ،كـــم كنـــا نتمنـــى أن نـــزوركم فـــي هـــذه المناســـبة الكريمـــة  لنســـعد 

 قضيناها معًا  . برؤيتكم  والحديث معكم ، ونتذكر األيام الجميلة التي

وفــي ختــام رســالتي أرجــو أن تســعدنا بزيــارة قريبــة  تغمرنــا بــالفرح والســرور ، وتقبلــوا خــالص  حبنــا 
 وعظيم  تقديرنا ، و بوصول رد منكم  تطمئن نفوسنا وتسعد قلوبنا . 

 سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .وال

 أخوكم المحب                                                                   
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 نموذج رسالة  ) شكر (           

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

  2115/  1/  1الكويت في  

 معلمي الحبيب / 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                           وبعد ؛

أجدها فرصة سعيدة أن أسجل من خالل رسالتي هـذه إعجـابي الشـديد بشخصـك الكـريم ، و شـكري 
 الحانية  والوقوف بجانبي  في كل حين. والتفاتاتكالجزيل لحسن عنايتك بي 

ممــا كــان لــه أكبــر األثــر  فــي دفعــي إلــى المثــابرة واالجتهــاد طــوال دراســتنا فــي المرحلــة االبتدائيــة و 
 في المرحلة الالحقة . سهل علينا كثيراً 

 معلمي الفاضل ال يمكن أن ننسى فضلك ما حيينا وسيظل ذلك مطوقَا أعناقنا 

أخيراً ؛ لك مني ومن كافة زمالئي  خالص الدعاء بالتوفيق الدائم  ، وأن يجعل اهلل عـز وجـل ذلـك 
 في موازين حسناتك .

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 

 

      

               تلميذك المحب   
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اكتب رسالة إلى صديقك في البلد العربي الشقيق تدعوه فيها لزيارة البالد للمشاركة في االحتفاالت بأعياد 
 شهر فبراير 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 5/2/2114الكويت في 

 صديقي العزيز / 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أما بعد ،

 

واألسرة الكريمة في أسعد حال وبخير وعافية ، أما نحن فالحمد هلل نتمتع بالحال فأسأل اهلل تعالى أن تكون 
 الطيب  .

 

صديقي العزيز : أكتب إليك وكلي أشواق آمال أن تلبي دعوتي لزيارة البالد ؛ فالكويت مقبلة على 
ها تتزين االحتفال بمهرجان هال فبراير الذي يعد من أجمل المهرجانات التسويقية غي منطقتنا ، وفي

الكويت بأجمل حللها ، فالخضرة تمأل كل مكان ، والورود تنتشر في أرجائها مرحبة بضيوفها وزوارها من 
كل بلد ، وأنا وأسرتي نتطلع لزيارتك المرتقبة ، ولتتمتع معنا بهذه األجواء الجميلة فأهال وسهال بك بين 

 أهلك وفي بلدك الكويت .

 إلينا حتى يتسنى لنا استقبالك في المطار.          وال تنس أن تحّدد لي موعد قدومك 

لى لقاء قريب     ولك تحياتي وا 

 أخوك                                                                             
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 اخلطــــــــــبة
 

الكالم المنثور المسجوع ونـحوه ، وله أول وآخر كما جاء في  –عند العرب  – لغويااخلطبة  
 لسان العرب 

فن من فنون الكالم غايته إقناع السامعين واستمالتهم والتأثير فيهم ، بصواب قضية :  واصطالحا 
 .أو بخطأ أخرى ، وبلوغ موضع االهتمام من عقولهم وموضع التأثير في وجدانهم 

وضرورة من ضرورات التكامل االجتماعي ، والتاريخ يحدثنا وهي نمط من التعبير الشفوي ، 
عن دورها الخطير في توجيه األحداث .. كخطب النبي صلى اهلل عليه وسلم والحجاج بن يوسف 
وطارق بن زياد وغيرهم من ساسة العرب وقوادهم.. وهي تستلزم من المتكلم استعدادات خاصة ، حتى 

 .يتسنى أن يقف مواقفها وينجح فيها..

 

 : الطريق إىل إتقان فن اخلطابة 

… الخطابة ملكة فطرية تنمى بالتحصيل وتطور بالتجربة وتتبلور بالمعاودة والمراجعة والفهم     
 ولهذا فإن أصول هذا الفن أربعة : 

 

 االستعداد الفطري . .1
 اإللمام باألصول والقواعد التي تقوم عليها الخطابة . .2
 من الخطب ودراستها .االطالع على النماذج المتميزة  .3
 التجربة والمران .. فالبد من التدريب التمرس . .4
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 األسس الفنية للخطبة  : 

تقان اللغة ركيزة مهمة في فن الخطابة . اللغة .1  :   امتالك األسلوب ، وا 
: البد أن تكون األفكار منظمة في ذهن  التسلسل والتنظيم وحسن المعالجة لألفكار .2

 الخطيب واضحة.
:  العقلية والنقلية المناسبة لألفكار ، وأن تكون واضحة وظاهرة ، وقريبة  األدلةاختيار  .3

 إلى أذهان السامعين .. وأن تقدم في إطار مشوق .
:  كمقابلة األشياء بعضها ببعض في مقارنات وامضة تنشط المقابلة والتمثيل والتنويع  .4

س به الناس ، أما التنويع فهو موقظ الذهن ، والتمثيل يربط بين الخطبة والواقع المعاش ليستأن
 للحواس .

 

 : من أهم القدرات واملهارات التي حيرص عليها اخلطيب ويعىن بها 
 

 القدرة على اختيار محتويات الخطبة وتنظيمها . .1
 القدرة على تجنب الالزمات في التعبير أو الحركات أو اإلشارات . .2
 وف ومراعاة الوقفة الحسنة .القدرة على إدراك ما ينبغي أن يقال .. ووقت الوق .3
 القدرة على النطق الحسن واإلدراك الجيد . .4
 القدرة على حسن استغالل األلفاظ واألساليب اللغوية واألفكار المقدمة . .5

 
 

 : بناء اخلطبة 
 

 أوال : المقدمة 
ثارة شوقهم  ..   البد من استئناس السامعين وشد انتباههم وا 

 والمقدمة يحددها الموضوع وتكون إما :         

 . بافتتاح الخطبة بنص بليل 
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 . بإثارة مجموعة من األسئلة 
 . بذكر آية كريمة ذات عالقة بالموضوع أو بحديث شريف 
 وينصح بعدم إطالة المقدمة .   

 

 ثانيا : العرض :
 ويتناول صلب الخطبة ، ويعالج موضوعها الرئيس ، ويشترط : 

  يكون حيا بعيدا عن الجمود ، مثيرا للدهشة واإلعجاب . قادرا على استقطاب أذهان أن
 السامعين .

  األسلوب الفصيح الذي ال يصعب فهمه وال يكون ركيكا مبتذال ، مع الحرص على
 التنوع في األداء.

  أن تكون األفكار مترابطة متسلسلة .. مع االستفادة من أسلوب القصة والتمثيل
 المضادات وتفنيدها..واإلتيان ب

 .. البد أن يتدرج الخطيب في العرض من األهم فالمهم ومن العام إلى الخاص 
 

 ثالثا : الخاتمة 

تشكل خالصة الخطبة ، لذا وجب أن تتضمن األفكار الرئيسة موجزة مركزة في فكرة شاملة كافية  
 .. ومن الضروري أن تكون عباراتها قوية مثيرة للعاطفة مؤثرة في الوجدان .  
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 مناذج للخطبة 

 سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه  ل ةخطب من

ن المضمار اليوم وغدا ا  ن اآلخرة قد أظّلت وأشرفت باطالع، و ا  بوداع، و ن الدنيا قد أدبرت وآذنت إأما بعد: ف
نكم في أيام مهل من ورائها أجل يحّثه عجل، فمن أخلص هلل عمله ا  ن السبقة الجنة والغاية النار. أال و ا  السباق، و 

ه وضّره في أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله، ونال أمله، ومن قصر عن ذلك خسر عمله، وخاب أمل
ن اهلل قد تأذن المسلمين إن نزلت بكم رهبة فاذكروا اهلل واجمعوا معها رغبة، فإأمله، فاعملوا في الرغبة والرهبة، ف
ني لم أر مثل الجنة نام طالبها، وال كالنار نام هاربها، وال أكثر مكتسبها من ا  بالحسنى، ولمن شكر بالزيادة، و 

نه من ال ينفعه الحق، يضّره أبلى فيه السرائر، وتجمع فيه الكبائر، و شيء كسبه ليوم تّدخر فيه الذخائر، وت
الباطل، ومن ال يستقيم به الهدى يجر به الضالل، ومن ال ينفعه اليقين يضّره الشك، ومن ال ينفعه حاضره 

ن أخوف ما أخاف عليكم  .فعازبه عنه أعوز، وغائبه عنه أعجز إنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد، أال وا 
 .اثنان: طول األمل فينسي اآلخرة، وأما اتباع الهوى فيبعد عن الحق

ن اآلخرة قد ترّحلت مقبلة، ولهما بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة إن استطعتم، وال  أال وان الدنيا قد رحلت مدبرة، وا 
 .نيا، فاليوم عمل وال حساب، وغدا حساب وال عملتكونوا من بني الد

  جزء من خطبة في ذم إبليس
وَحَرمًا َعَلى َغْيِرِه، واْصَطَفاُهَما  اْلَحْمُد ِللِه الَِّذي َلِبَس اْلِعزَّ واْلِكْبِرَياَء، واْخَتاَرُهَما ِلَنْفِسِه ُدوَن َخْلِقِه، وَجَعَلُهَما ِحًمى

ِبيَن، ِلَيِميَز اْلُمَتوَ ِلَجاَلِلِه، وَجَعَل اللَّعْ  اِضِعيَن ِمْنُهْم َنَة َعَلى َمْن َناَزَعُه ِفيِهَما ِمْن ِعَباِدِه، ثُمَّ اْخَتَبَر ِبَذِلَك َماَلِئَكَتُه اْلُمَقرَّ
﴿ِإنِّي خاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطيٍن، َفِإذا ِمَن اْلُمْسَتْكِبِريَن، َفَقاَل ُسْبَحاَنُه وُهو اْلَعاِلُم ِبُمْضَمَراِت اْلُقُلوِب، وَمْحُجوَباِت اْلُغُيوِب:

ْيُتُه وَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه ساِجِديَن، َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكل ُهْم َأْجَمُعوَن ِإالَّ ِإْبِليَس  اْعَتَرَضْتُه اْلَحِميَُّة،  ﴾َسوَّ
َب َعَلْيِه أِلَ  ِبيَن، وَسَلُف اْلُمْسَتْكِبِريَن، الَِّذي َوَضَع َأَساَس َفاْفَتَخَر َعَلى آَدَم ِبَخْلِقِه، وَتَعصَّ ْصِلِه، َفَعُدو اهلِل ِإَماُم اْلُمَتَعصِّ

ِز، وَخَلَع ِقَناَع التََّذل ِل، َأاَل تَ  ِبَتَكب ِرِه،  َرْوَن َكْيَف َصغََّرُه اهللُ اْلَعَصِبيَِّة، وَناَزَع اهلَل ِرَداَء اْلَجْبِريَِّة، وادََّرَع ِلَباَس التََّعز 
 وَوَضَعُه ِبَتَرف ِعِه، َفَجَعَلُه ِفي الد ْنَيا َمْدُحورًا، وَأَعدَّ َلُه ِفي اآْلِخَرِة َسِعيرًا.

، وِطيٍب َيْأُخُذ اأْلَْنَفاَس َعْرُفُه، 64وَلو َأَراَد اهلُل َأْن َيْخُلَق آَدَم ِمْن ُنوٍر، َيْخَطُف اأْلَْبَصاَر ِضَياُؤُه، وَيْبَهُر اْلُعُقوَل ُرَواُؤهُ 
َبْعِض ُه اأْلَْعَناُق َخاِضَعًة، وَلَخفَِّت اْلَبْلَوى ِفيِه َعَلى اْلَماَلِئَكِة، وَلِكنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه َيْبَتِلي َخْلَقُه بِ َلَفَعَل، وَلو َفَعَل َلَظلَّْت لَ 

ْبَعادًا ِلْلُخَياَلِء مِ   ْنُهْم.َما َيْجَهُلوَن َأْصَلُه، َتْمِييزًا ِبااِلْخِتَباِر َلُهْم، وَنْفيًا ِلاِلْسِتْكَباِر َعْنُهْم، واِ 
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 القصة القصرية
 

قــّص أثــره قصــا : تتبعــه ، والخبــر أعلمــه ، قــال تعــالى : ) فارتــدا علــى آثارهمــا قصصــا ( ،  :لغــة
    1وقال تعالى : ) نحن نقص عليك أحسن القصص ( نبين لك أحسن البيان

مجموعة حوادث متخيلة في حياة أناس متخيلـين  ، ولكـن الخيـال    : تعرف القصة على أنها
فيها مستمد من الحياة الواقعية بأحداثها وأشخاصها ، فكأن القصة تفسر تجربة قـد تقـع فـي حيـاة  مجموعـة 

   1من البشر ، وتصف كل ما تثيره من انفعاالت وما تفرضه من سلوك 

                                                        األسس الفنية  للقصة :      

وهــو مقدمــة القصــة ، والغايــة منــه تعيــين مكــان وزمــان الحــوادث وشخصــية بطــل التمهيــد :  -1
                                                        1القصة البارزة التي تبني تلك الحوادث عليها 

وهــي تــرتبط باألحــداث وتتفاعــل معهــا ،ويختلــف عــددها تبعــا لنــوع القصـــة ) الشخصــيات :  -2
  1أقصوصة( -قصة -رواية  

وهو المجرى الذي تندفع فيه الشخصيات والحوادث حتى تبلـل القصـة نهايتهـا فـي الحبكة :  -3
  111تسلسل طبيعي منطقي  ال نحس فيه افتعاال لحدث أو إقحاما  لشخصية 

 
 بكة :** وهناك نوعان من الح

                                                              . وهو الذي يعتمد على تسلسل الحوادث تسلسال أخاذا يشد القارئ  إليه                                      
    وفـي بعـض القصـص تتجـه …يعتمد على الشخصيات وما يصدر عنها من أقـوال وأفعـال وآراء

اث إلى التشابك  والتعقيد بحيث تصل إلى موقف تبلل فيه األحداث الذروة ؛ وهـو مـا خيوط األحد
 يسمى بالعقدة وهو يتطلب الحل .                                            

كل األحداث ال بد أن تقع في زمان ومكان محددين ، ومـن ثـم ينبغـي أن تـرتبط الزمان والمكان :    .4
 صة بالزمان والمكان حتى تأخذ القصة شكلها الطبيعي .بظروف وعادات خا

ما من  حكاية أو قصة تروى أحداثا تقع إال لتقرر فكرة يقوم عليها بناء القصـة، .  الفكرة :   5   
 1و القاص البارع هو الذي يوصل إلينا فكرته بطريق غير مباشر من خالل سرد األحداث 
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 نموذج للقصة القصيرة 

 قصة سلطان العلماء بقلم الدكتور نجيب الكيالني 
 
كــان العــز عبــد الســالم يمضــي فــي أحــد شــوارع المدينــة ، وكانــت رأســه نهبــا النفعــاالت شــتى انعكســت كلهــا علــي وجهــه 
الشـاحب ، ونظراتـه الحــائرة ، ولحيتـه المرتعشــة . ومـن رن  خــر يرفـع رأســه المنكسـة ، ثــم يجـوب بنظراتــه الشـارع طــوال 

، وســرعان مــا يضــع كفــه فــوق عينيــه أســي ولوعــة .. إن مــا يــرال أمــر فظيــع حًقــا .. هــل كــان يتصــور أن يصــل  وعرضــا
إلــي حــد أن يســمإ للصــليبيين بــدخول المدينــة كــي يشــتروا مــا ” الصــالإ إســماعيل ” الحقــد واالنحــراف بســلطان دمشــق 

سـوف يسـلم إلـيهم بعـض قـالع المسـلمين ؟ يحتاجون إليه من سالح وأقوات ؟.. هل كان يصدق أن ذلك السلطان العـاق 
. 

والناس في دمشق يتساءلون في حيرة وحزن : متى ينتهي عداء الملك الصالإ إسـماعيل سـلطان دمشـق مـع ابـن أخيـه 
نجم الدين أيوب سلطان مصر ؟ ألـيس عجيبـا أن يسـتعين حـاكم دمشـق بالفرنجـة ليـؤمن ملكـه ، ويحمـي نفسـه مـن ابـن 

ات القــيم ، ومقــاييس األخــالق ، ويعبــث العــابثون بحقــائق ديــنهم ؟ . وغمغــم ابــن عبــد الســالم أخيــه ؟ أهكــذا تنقلــب كبريــ
 واأللم يعتصر فؤادل :

” لن تنتهي هذل المأساة إال بعد أن تنتهي مطامع الملوك ، ولن تنتصـر علـي الفرنجـة إال إذا انتصـرنا علـي أنفسـنا ”  -
 ” .وهيهات 

لطان ال يدع رأًسـا ترتفـع فـي اعتـراض ، أو فمـا ينطـق باحتجـاج ، والسـيف مصـلت كان الموقف شائًكا حرجًا وطغيان الس
فوق الرقاب . وغياهب السجن الكبير علي استعداد ألن تلقف كل ما تحدثه نفسه بعصيان أو تمرد ، لكـن مـا معنـي ذلـك 

ي غيـه ، متمادًيـا فـي ؟ هل نظل نصمت والخوف يبسط رواقه فوق كل مكان ، ويظل السلطان الصالإ إسماعيل سـادرًا فـ
صرار قائاًل :  انحرافه ؟ ووصل العز بن عبد السالم إلي بيته ، وجمع أهله ، ثم أرسل كلماته في تؤدة وقوة وا 

وكلمـة الحـق فريضـة .. فـإذا كانـت بالنسـبة لعامـة المسـلمين فمـا ” .. هذل الدنيا ال تساوي عند اهلل جناح بعوضـه ”  -
عـداء الـدين جـرم أي جـرم .. وسـلطان دمشـق قـد خـان األمانـة ، وخـالف أصـاًل مـن أصـول بالكم بالعلماء ؟ .. وممـاألة أ

الدين .. وأنتم يا أهل بيتي خير من يفهمني ، ويفهم أن رسالة العالم ، وحقيقـة اإليمـان تـأبي السـكوت علـي هـذا الضـيم 
 ” ... ولذا قررت أن أخوض المعركة ضد الصالإ إسماعيل .. وضد الفرنجة 

 شيخ عن الحديث بينما ران علي الجميع صمت عميق قطعه الشيخ قائاًل :وأمسك ال
 فما ترون ؟ ..

 فغمغم ابنه عبد اللطيف :
 أضعف من أن تتحدي السلطان ، أو تشهر في وجه أنضارل سيًفا .. إنك يا أبت

 فأسرع الشيخ قائاًل في حدة :
والعتــاد .. وقــد قــررت أن أقولهــا .. أتحســب أن أبــاك غفــر اهلل لــك يــا بنــي .. إن كلمــة الحــق وحــدها جــي  كامــل العــدة 

 يحرص علي حياته ومنصبه ؟ ..
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فما الفرق إذن بيني وين السلطان إذا كان هو حريص علي ملكه وأنا حريص علـي متـاع دنيـاي ومغرياتهـا ؟.. سأمشـي 
و رثــم .. ومـن يبيــع لهــم بـين النــاس يـا عبــد اللطيـف .. وســأقول لهـم فتــواي : إن مــن يتعامـل مــع الفرنجـة المعتــدين فهـ

 ستودعكم اهلل .أالسالح أو القوت فهو رثم .. واالستعانة بهم علي إخواننا في مصر ذنب كبير وا ن 
وشاعت في دمشق كلها فتوى الشيخ العز بن عبد السالم ، وتناقلتها األفوال من مكان إلـي مكـان ، واهتـزت قـوائم عـر  

م علي منصب المجتمع الكبير في دمشـق ، وأعلنهـا صـيحة مدويـة ، وشـعر السلطان وخاصة عندما وقف ابن عبد السال
الشيخ الجليل وهو يهاجم السلطان ، ويذم فعلته الشـنعاء شـعر بغيـر قليـل مـن االرتيـاح خاصـة حينمـا أخـذ ينتقـل ببصـرل 

نـذاك ، وعيـونهم بين األلوف التي احتشدت في المسجد ، والتي أخذت تنصت إلي كالمـه ، باهتمـام بـال  ، وشـغف زائـد ر
يصـر  بمـا يعتمـل فـي نفوسـهم ، ويثـور علـي السـلطان  –باله مـن رجـل  –تبرق في اعتداد وكبرياء .. أليس فيهم رجل 

الخائن ويطلق كلمة الحق دون خوف أو وجل ؟!.. ولم يكتف الشيخ بذلك ، بل قطع مـن الخطبـة الـدعاء للسـلطان وأخـذ 
 يدعو قائاًل :

والنـاس مـن ” .. فيه أولياءك ، وتذل فيه أعداءك ، ويعمل فيه بطاعتك ، وينهي فيـه معصـيتك اللهم إبرام رشد ، تعز ” 
 حوله يضجون بالدعاء وكأنهم الرعد القاصف .

وصدر أمر السلطان باعتقاله في بيته فال يزور وال يزار وعزله من الخطابـة فـي مسـجد دمشـق ، ومـن التـدريس أيًضـا ، 
لشيخ البنه عبد اللطيف في رسي عميق : ها أنت تري يا بني أن أباك أحقـر مـن أن يقتـل وقال ا….. فال إفتاء وال وعظ 

في سبيل اهلل إن قصارى ما فعله السلطان هو عزلي عـن مناصـبي .. إنـه شـيء فظيـع فـي حـد ذاتـه لكـن الـذي يزعجنـي 
نـاس .. أتـوق دائمـا إلـي حقيقة هـو هـذا السـجن القاسـي ، إنـي يـا بنـي ال أسـتطيع أن أعـي  سـعيدا بعيـدا عـن عامـة ال

الحديث معهم ، ومناقشة قضاياهم ومشاكلهم .. أحس عندئذ أننـي أحيـا أننـي أعبـد اهلل بطريقـة مجديـة وأحـس أيضـا أن 
مشاعري مختلطة بمشاعرهم فكأننا جسد واحد .. بناء واحد يا ولدي ، ولهذا قررت أن أهاجر إلـي مصـر .. سـواء رضـي 

 ك إخواننا لنا .. وسأبدأ المعركة أعني سأواصلها .السلطان أم لم يرض .. سأجد هنا
أحس السلطان أن دمشق من حوله تغلي ، وأن الجو مشحون بـالخنق والتحفـز ، خاصـة بعـد أن ارتحـل الشـيخ العـز بـن 
عبد السالم صوب بيت المقدس مهاجرًا ، ولهذا جمع ما تيسر من الجنود وسار يصحبه عدد كبير مـن جنـد الفرنجـة فـي 

لــي مصــر ليــنقض علــي ابــن أخيــه الســلطان كــي يضــع حــد لمخاوفــه ، ويــأمن علــي نفســه وعلــي ملكــه . وكــان طريقــه إ
السلطان من السذاجة بحيث كان يأمل أن يرجع الشيخ العز بن عبـد السـالم عـن رأيـه ، ويضـمه إلـي صـفه ، ولهـذا فكـر 

دبيـا كبيـرا ، فهـو رجـل يحترمـه النـاس ، في أن يلحق به ويستميله من جديد ؛ ألنه إذا نجإ في ذلك سوف يحقق نصرا أ
 وينصاع لرأيه الكثيرون ، ويدين له العامة بالحب والوالء وهذا ما جعله يبقي علي حياته .

وحينما وصلت جيو  الصالإ إسماعيل والفرنجة إلي بيت المقدس ، سير بعـض خواصـه إلـي الشـيخ بمنـديل ، وقـال لـه 
ايـة التلطـف ، وتسـتنزله وتعـدل بـالعودة إلـي مناصـبه علـي أحسـن حـال ، فـإن : تدفع منديلي إلي الشيخ ، وتتلطف بـه غ

ن خالفــك فاعتقلــه فــي خيمــة إلــي جانــب خيمتــي .. فلمــا اجتمــع الرســول بالشــيخ شــرع فــي  وافقــك فتــدخل بــه علــي ، وا 
 مسايسته ومالينته ثم قال له :

 للسلطان ، وتقبل يدل ال غير ..بينك وبين أن تعود إلي مناصبك وما كنت عليه وزيادة ، أن تنكسر ”  -
 فابتسم الشيخ في سخرية مرة ، ثم قال دون وجل أو إبطاء ..
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واهلل يا مسكين ، ما أرضال أن يقبل يدي فضاًل عن أن أقبل يـدل .. يـا قـوم أنـتم فـي واد ، وأنـا فـي واد ، والحمـد هلل ”  -
 ” .الذي عافانا مما ابتالكم به .. افعلوا ما بدا لكم 

شيخ في أسرل ومن حوله الحراس والعيون ، وشـبإ المـوت يحـوم فـوق خيمتـه فـي كـل لحظـة ، وعلـي الـرغم ممـا وبقي ال
رهـاب ، فإنـه بقـي كمـا هـو صـابرًا صـامًدا ، ال يخيقـه قهـر ، أو ينـال منـه إيـذاء يقضـي وقتـه فـي  كان يقاسيه من أذي وا 

ب هــذل الفتنـة الرعنــاء وتنمحــي تلــك األحقــاد الصــغيرة ، قـراءة القــررن ، واالبتهــال إلــي اهلل كــي تنجـاب هــذل الغمــة ، وتــذه
 والمطامع الذاتية الفانية ، ولم يتزعزع إيمانه قط ، فقد كان واثقا أن اهلل البد مفرج كربته ، ومؤيًدا لجهادل ..

ر وحينما اقترب منه الخطر ، وأصبإ قاب قوسين أو أدني من الموت ، فوجئ بيت المقدس بجموع غفيرة مـن جنـود مصـ
يقودها الملك نجم الدين أيوب ، وانقضـت علـي قـوات الفرنجـة وقـوات الصـالإ إسـماعيل ، فمزقـت شـملهم وأشـبعتهم قـتاًل 
وتنكياًل ، والسعيد من نجا بجلدل ، وبين عشية وضحاها ذهب الخـائن وأتباعـه .. وضـاع ملكهـم ، وأصـبإ أثـرًا بعـد عـين 

أما الشيخ العز بـن عبـد السـالم فقـد كـان فـي سـجنه الصـغير ، يقـف .. وزحف موكب الحرية والحب واألمل من جديد .. 
وعينــال مشـــدودتان إلـــي الســماء ، مخضـــلتان بالـــدموع ؛ دمـــوع الشــكر واالعتـــراف بالجميـــل وأحــس وهـــو مســـتغرق فـــي 

 ابتهاالته بيد تمسإ علي كتفه في حنان وتقدير :
 وح أمامك ، فلتذهب أني شئت ..أيها الشيخ الجلي .. يا سلطان العلماء .. الطريق إلي مصر مفت

 وغمغم الشيخ في أسف :
 ”؟ .. لقد دالت دولتهم .. وانتهوا .. ولم يبق أحًدا ” وأين الخونة والمعتدون ”  -
 أجل .. ذهبوا .. وبقيت كلمة الحق .. ألنها لن تموت .. إلي مصر غًدا .”  -
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 اَْلَمْنَ لُننننننننننننننننن    ُمْصنننننننننننننننننَ َ   لُْ   ننننننننننننننننن   ل  اَْلَعَبنننننننننننننننننَ ا  مننننننننننننننننن    ننننننننننننننننن  
 

ـــــــــــي َتبغ َفـــــــــــة َمكل ـــــــــــَذة غعرل ـــــــــــنل َنافغ ـــــــــــت َأرَالع مغ ـــــــــــر َفَقـــــــــــدل كعنل ـــــــــــَطى فغـــــــــــي مغصل سل َفـــــــــــة اَللععللَيـــــــــــا َأول اَللوع   َســـــــــــَكن اَللغعرل
ـــــــــياًل معنلَقبغًضـــــــــا ًبا َنحغ َفتـــــــــه َفـــــــــَأَرى َأَمـــــــــامغي  َفتَـــــــــى َشـــــــــاحغ ـــــــــض َنَوافغـــــــــذ غعرل ـــــــــنل َبعل   َوَكاَنـــــــــتل َعَلـــــــــى َكثَـــــــــب مغ

ــــــــى  ــــــــا إغَل نل َجالغًس ــــــــَباح مغ ــــــــمغصل ــــــــي َدفلتَــــــــري ــــــــب فغ تع ــــــــاب َأول َيكل ــــــــر فغــــــــي كغَت ــــــــة َينلظع َف ــــــــا اَللغعرل ــــــــَدى َزَواَي   ر فغــــــــي إغحل
ــــــــــدلت إغَلــــــــــى ــــــــــرل َحت ــــــــــى عع ــــــــــنل َأمل ء مغ فعــــــــــل بغَشــــــــــيل ــــــــــنل َأحل ًســــــــــا َفَلــــــــــمل َأكع يــــــــــد َدرل ــــــــــَتظلهغر قغطلَعــــــــــة َأول يععغ   َأول َيسل

ــــــــــر ة ــــــــــة قع َل ــــــــــف َليل ــــــــــد معنلَتَص ــــــــــام َبعل ــــــــــذع َأي  ــــــــــي معنل ــــــــــي َمنلزغلغ َتبغ ــــــــــة َمكل َف ــــــــــَدَخَلتل غعرل ــــــــــتَاء َف ــــــــــالغي اَلْش ــــــــــنل َلَي   مغ
ـــــــــب   ـــــــــدل َأكع به َوَق ـــــــــام معَصـــــــــاحغ ـــــــــَك َأَم ـــــــــَو َجـــــــــاَلَس َجللَســـــــــته تغلل ـــــــــإغَذا هع ـــــــــهغ َف ـــــــــَرَقتل َعَليل ـــــــــَبعلض اَلَشـــــــــؤعون َفَأشل   لغ

ــــــــا  ــــــــهع َلم  ــــــــت َأن  ــــــــه َفَظَننل َتب ــــــــى َمكل ــــــــهغ َعَل ــــــــيلن َيَديل ــــــــور َب ــــــــر َمنلشع ــــــــى َدفلَت ــــــــهغ َعَل هغ ــــــــنل َتَعــــــــببغَوجل ــــــــهغ مغ ــــــــم  بغ   أََل
ــــــــــنل اَلــــــــــذ َهاب إغَلـــــــــــى م فأعجلتـــــــــــه مغ ــــــــــنل اَلن ــــــــــول ـــــــــــَنة مغ ــــــــــهغ سغ ْبَئــــــــــتل بغَجفلَنيل   اَلــــــــــد رلس َوراَلم اَلس ــــــــــَهر َقـــــــــــدل عع
ــــــــنل  ــــــــالع مخصــــــــلتان مغ ــــــــإغَذا َعي ن  ــــــــع رَألســــــــه َف ــــــــانغي َحت ــــــــى َرفل ــــــــتل َمَك ــــــــا َرَم ــــــــه َفَم ــــــــهغ َمَكان ــــــــَقَطتل بغ   َفر اشــــــــه َوَس

ــــــــــاء َوا غ  ــــــــــنل اَللبعَك ــــــــــا مغ ــــــــــا َفَمَح قَه عــــــــــه َفول ــــــــــَرى َدمل ــــــــــدل َج ــــــــــا َق َه ــــــــــا َعَليل ــــــــــاَن معكغبف ــــــــــي َك ــــــــــرل اَل تغ   َذا َصــــــــــفلَحة َدفلَت
ـــــــــى َنفلســـــــــه ـــــــــث َأنل َعـــــــــاَد إغَل ـــــــــمل َيللَب ـــــــــض ثعـــــــــم  َل ـــــــــى َبعل ـــــــــَدادَها إغَل ـــــــــَبعلض مغ ـــــــــا َمَحـــــــــا َوَمَشـــــــــى بغ   َكلغَماتَهـــــــــا َم

ــــــــــــــــــــ ي َك ــــــــــــــــــــى َشــــــــــــــــــــألنه اَل ــــــــــــــــــــذغ ــــــــــــــــــــاَوَل َقل َمــــــــــــــــــــهع َوَرَجــــــــــــــــــــَع إغَل   . اَن فغيــــــــــــــــــــهغ َفَتَن
ــــــــــــــكغين ــــــــــــــى اَللَبــــــــــــــائغس اَللمغسل ــــــــــــــكعونه َهــــــــــــــَذا اَللَفَت ــــــــــــــل َوسع ــــــــــــــي ظعللَمــــــــــــــة َذلغــــــــــــــَك اَلل يل َزَننغي َأنل َأَرى فغ   َفــــــــــــــَأحل
ثَار َوالَ  ـــــــــــــدغ د بغ ـــــــــــــرل ـــــــــــــة اَللَب ي  ـــــــــــــا َعادغ ـــــــــــــي فغيَه ـــــــــــــارغَدة اَل َيت قغ ـــــــــــــة َب َي ـــــــــــــة َعارغ َف ـــــــــــــي غعرل ـــــــــــــهغ فغ ـــــــــــــرغًدا بغَنفلسغ َف   معنل

ـــــــــــو  ـــــــــــنل هعمع ـــــــــــكعو هعَمـــــــــــا مغ ـــــــــــار َيشل ـــــــــــومَن ـــــــــــن  اَللهعمع ـــــــــــ  سغ ـــــــــــل َأنل يعَبْل ـــــــــــنل أرزائهـــــــــــا َقبل ـــــــــــاة َأول رزء مغ   م اَللَحَي
ـــــــــــــون َورَاء ـــــــــــــد  َأنل َيكع ـــــــــــــت اَلبع ـــــــــــــا َوقعلل يًن ـــــــــــــًيا َواَل مععغ ـــــــــــــهغ معَواسغ ـــــــــــــدغ بغَجانغبغ ـــــــــــــثع اَل يعجل ـــــــــــــنل َحيل ـــــــــــــزَان مغ َحل   َواألل

يَحـــــــــة معَعذ َبـــــــــة تَـــــــــذعوب َبـــــــــيل  ب َنفلـــــــــس َقرغ َبـــــــــا َفَيَتَهاَفـــــــــتَهـــــــــَذا اَللَمنلَظـــــــــر الضـــــــــارع اَلش ـــــــــاحغ ـــــــــاَلعه َذو    ن َأضل
ــــــــــدل  ــــــــــه َق ــــــــــى رََأيلت َبحــــــــــهع َحت  ــــــــــانغي اَل َأرل ــــــــــا َمَك ــــــــــمل َأَزلل َواقغًف ــــــــــْوض َفَل َق ــــــــــاء اَللمع َب ــــــــــت اَللخغ ــــــــــمه َتَهافع سل ــــــــــا جغ   َلَه
ـــــــــل ـــــــــى اَلل يل ـــــــــدل َمَض ي َوَق ـــــــــَدعغ ـــــــــى َمخل ـــــــــَرَفتل إغَل ـــــــــى فغرَاشـــــــــه َفانلَص لغســـــــــه َوَأَوى إغَل ق َمجل ـــــــــارغ ـــــــــه َوَف ـــــــــَوى كغتَاب   َط
ـــــــــــك َأنل  ـــــــــــطعر يعوشغ ـــــــــــا َأسل ـــــــــــود إغال  َبَقاَي جع ـــــــــــي َصـــــــــــفلَحة َهـــــــــــَذا اَللوع ـــــــــــنل َســـــــــــَوادل فغ ـــــــــــَق مغ ـــــــــــمل َيبل   إغال  أعقغل ـــــــــــهع َوَل

ــــــــــــــــــــــــــا َه ــــــــــــــــــــــــــألتغي َعَليل ــــــــــــــــــــــــــَباح َفَي ــــــــــــــــــــــــــان اَلص  ــــــــــــــــــــــــــا لغَس َه ــــــــــــــــــــــــــد  إغَليل َت   : َيمل
ــــــــــــا َباكغًيــــــــــــا  ــــــــــــنل اَلل َيــــــــــــالغي إغم  ــــــــــــي َكثغيــــــــــــر مغ ــــــــــــد َذلغــــــــــــَك فغ   َأول معطلرغًقــــــــــــا َأول َضــــــــــــارغًباثعــــــــــــم  َلــــــــــــمل َأَزلل َأرَالع َبعل

َلـــــــــــى َأول    بغــــــــــرَألس َعَلــــــــــى َصــــــــــدلرل َأول معنلَطوغًيــــــــــا َعَلــــــــــى َنفلســــــــــه فغــــــــــي فغرَاشــــــــــه َيــــــــــئغن  َأنغــــــــــين الوالهــــــــــة اَلث كل
ـــــــــى ـــــــــد َســـــــــَقَط َعَل هل ـــــــــهع اَللجع نل ـــــــــاَل مغ رَانَها َحت ـــــــــى إغَذا َن ـــــــــدل َســـــــــإ جع ـــــــــذرع َأرلضـــــــــَها َوَيمل ـــــــــه ي َفت ـــــــــي غعرل ـــــــــا فغ   َهائغًم

ــــــــــــا  ــــــــــــهع كرســــــــــــية َباكغًي ل خغ ــــــــــــَتَطعلت َأنل أعدل ــــــــــــول اغسل ــــــــــــى َل ــــــــــــهغ َوَأَتَمن  ــــــــــــى لغبعَكائغ َك ــــــــــــهع َوَأبل ع َل ــــــــــــَأَتَوج  ــــــــــــا َف ًب   معنلَتحغ
ـــــــــــت َأن   ــــــــــه َلــــــــــولاَل َأن نغــــــــــي َكرغهل يقغهغ وأســــــــــتبثه َذات َنفلســــــــــه واشـــــــــــركه فغــــــــــي َهم  يق لغَصــــــــــدغ ــــــــــدغ   مداخلــــــــــة اَلص 

ــــــــــهع َعَلــــــــــى نل ــــــــــم مغ ــــــــــب  َوَأنل َأهلجع َواءغ بغَمــــــــــا اَل يعحغ غل ــــــــــاإللغ ــــــــــي بغ ــــــــــهغ فغ َقــــــــــاء َعَليل بل ثغر َاإللغ ــــــــــر  رعب َمــــــــــا َكــــــــــاَن يعــــــــــؤل   سغ
ـــــــــل ـــــــــنل اَلل يل َأة مغ ـــــــــدل ـــــــــد َه ـــــــــس َبعل ـــــــــة َأمل َل ـــــــــهغ َليل ـــــــــَرَقتل َعَليل ـــــــــى َأشل ـــــــــا َحت  يًع ـــــــــاس َجمغ ـــــــــه اَلن  ـــــــــدلرل َوَأنل يكاتم   َص

ــــــــمل أَ  ــــــــَبعلض َشــــــــألنه ثعــــــــم  َل ــــــــهع َخــــــــَرَج لغ ــــــــت َأن  ــــــــة َســــــــاكغَنة َفَظَننل َفتــــــــه معظللغَم ــــــــت غعرل ــــــــيَفرََأيل ــــــــث َأنل َســــــــمغَعتل فغ   للَب
ــــــــــنل  َرة مغ ــــــــــَي َصــــــــــادغ ــــــــــي  َوهغ ــــــــــَل إغَل عَها َوَخي  ــــــــــمغ ــــــــــَأزلَعَجنغي معسل يَلة َف ــــــــــَتطغ يَفة معسل ــــــــــهع َضــــــــــعغ ــــــــــة َأن  َف ف اَللغعرل   َجــــــــــول
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ـــــــــرغيض َواَل يعوَجـــــــــد ـــــــــى َم ـــــــــت إغن  اَللَفَت ـــــــــاق َقللبغـــــــــي َوقعلل َم ـــــــــي َأعل ـــــــــا فغ ـــــــــَمع َرنغينَه ـــــــــَأن نغي َأسل ـــــــــاق َنفلســـــــــه َك َم   َأعل
ــــــــــهغ بغَجانغ  ــــــــــير إغَليل ــــــــــنل اَللَمصغ ــــــــــي مغ ــــــــــد  لغ ــــــــــد  بع ــــــــــ  اَللَج َل ــــــــــر َمبل َمل ــــــــــَ  َاألل ــــــــــدل َبَل ــــــــــألنغهغ َوَق ــــــــــوم بغَش ــــــــــنل َيقع ــــــــــهغ َم   بغ

ـــــــــه َفت ـــــــــاب غعرل ـــــــــى َب َدتل إغَل ـــــــــه َوَصـــــــــعغ ـــــــــتل َمنلزغل ـــــــــَباح َحت ـــــــــى َبَلَغ ـــــــــد منغي بغمغصل مغي َأنل َيَتَق ـــــــــادغ ـــــــــى َخ ـــــــــد َمتل إغَل   َفَتَق
ـــــــــد دعخع  نل ـــــــــنل الوحضـــــــــة عغ َرَكنغي مغ ل َأنل َيهلبغطـــــــــهع َفـــــــــَأدل ـــــــــر يعَحـــــــــاوغ ـــــــــف َعَلـــــــــى َبـــــــــاب َقبل   ولَهـــــــــا َمـــــــــا يعـــــــــدلرغك اَللَواقغ

ــــــــــَدَما َأَحــــــــــس  بغــــــــــي َوَكَأن َمــــــــــا َكــــــــــانَ  نل ــــــــــهغ عغ يــــــــــر ثعــــــــــم  َدَخَلــــــــــتل َفَفــــــــــَتَإ َعيلَنيل َخغ   لغيعــــــــــَوْدع َســــــــــاكغنه اَللــــــــــَوَداع َاألل
ـــــــــــــهغ مغ  ـــــــــــــيلن َيَديل ـــــــــــــَرى َب َهَشـــــــــــــهع َأنل َي ـــــــــــــَتغلرغًقا َفَأدل ـــــــــــــهع ذاهـــــــــــــال َأول معسل ـــــــــــــاًل اَل َيعلرغف ـــــــــــــَباًحا َضـــــــــــــئغياًل َوَرجع   صل

ـــــــــــهغ  ـــــــــــنل َفر اشـــــــــــه َوَجَلَســـــــــــتل بغَجانغبغ ـــــــــــتل مغ ـــــــــــرغف َفاقلَتَرَب ـــــــــــق َواَل َيطل َهـــــــــــة اَل َينلطغ ـــــــــــى هعَنيل ًصـــــــــــا إغَل ـــــــــــَث َشاخغ   َفَلبغ
ئلتعـــــــــ ـــــــــرك َفجغ ـــــــــالغ  َأمل ـــــــــاَعة تعَع علتعك اَلس  ـــــــــمغ ـــــــــدل َس ل َوَق ـــــــــزغ ـــــــــَذا اَللَمنل ن َه ـــــــــاطغ ـــــــــارك اَللَق ـــــــــا َج ـــــــــت َأَن ـــــــــي  َوقعلل   ك َعَلنغ

ـــــــــعَها ـــــــــبعطلء َوَوضل ـــــــــَت َمـــــــــرغيض ؟ َفَرَفـــــــــَع َيـــــــــدل بغ ًنـــــــــا َعَلـــــــــى َشـــــــــألنك َفَهـــــــــلل َأنل ـــــــــون َلـــــــــك َعول يع َأنل َأكع ـــــــــَتطغ   َأسل
ــــــــــهع  ــــــــــتل َأن  ــــــــــا َفَعلغَم ــــــــــب اغللتغَهاًب ــــــــــهغ َيللَتهغ ــــــــــثع َوَضــــــــــَعَها َفَشــــــــــَعَرتل بغرَألسغ ــــــــــَديل َحيل ــــــــــه َفَوَضــــــــــَعتل َي ــــــــــى َجبلَهت   َعَل

ـــــــــــَررلت ـــــــــــوم ثعـــــــــــم  َأمل مع ـــــــــــال َســـــــــــار  اَل َيَكـــــــــــاد َيَتَبي نـــــــــــهع رائيـــــــــــه َوا غَذا َمحل ـــــــــــإغَذا َخَي ـــــــــــمه َف سل ـــــــــــى جغ   َنَظـــــــــــرغي  َعَل
ــــــــــألتغينغي بغَشــــــــــرَاب م َأنل َي ــــــــــَأَمَرتل اَللَخــــــــــادغ ًجــــــــــا َف ــــــــــوج فغيــــــــــهغ َبَدنــــــــــه َمول ــــــــــد َيمع لل ــــــــــنل اَللجغ ــــــــــَفاض مغ ــــــــــيص َفضل   َقمغ

ـــــــــ ـــــــــع َقَط ـــــــــهع بغضل نل ـــــــــهع مغ ـــــــــى َفَجر َعتل م  ـــــــــنل أشـــــــــربة اَللحع ي مغ ـــــــــدغ نل ـــــــــاَن عغ ـــــــــىَك ـــــــــر إغَل ـــــــــياًل َوَنَظ   رَات فاســـــــــتفاق َقلغ
ــــــــــكعو َشــــــــــيلًئا َ  َقــــــــــاَل اَل َأشل رًا َلــــــــــك َفقعللــــــــــت َمــــــــــا َشــــــــــك اتك َأَيَهــــــــــا َاألل ــــــــــكل َبــــــــــة َصــــــــــافغَية َوَقــــــــــاَل شع ــــــــــَرة َعذل   َنظل
ـــــــَت فغـــــــي َحاَجـــــــة إغَلـــــــى لغ َقـــــــاَل اَل أعَعْلـــــــم قعللـــــــت َأنل ـــــــذغ ـــــــن َطوغيـــــــل َعَلـــــــى َحالـــــــك َه ـــــــت َفَهـــــــلل َمـــــــر  بغـــــــك َزَم   َفقعلل
ــــــــــى ــــــــــَر إغَل ــــــــــوغياًل َوَنَظ ــــــــــَد َط ــــــــــرك َفَتَنه  ــــــــــي َأمل ــــــــــر فغ ــــــــــك لغَينلظع ــــــــــولع إغَليل ــــــــــي َأنل َأدلعع ــــــــــألَذن لغ ــــــــــلل َت ــــــــــب َفَه   اَلط بغي
ــــــــــَض  َم ت ثعــــــــــم  َأغل ــــــــــول ــــــــــى اَللَم ــــــــــاة َعَل ــــــــــَؤْثر اَللَحَي ــــــــــنل يع ــــــــــب َم ــــــــــي اَلط بغي ــــــــــا َيبلغغ ــــــــــاَل إغن َم ــــــــــة َوَق َع ــــــــــَرة َدامغ   َنظل

ــــــــــى ذعهعولــــــــــه َوا ــــــــــهغ َوَعــــــــــاد إغَل ــــــــــيَعيلَنيل ــــــــــَي َأمل َأبغ ــــــــــنل دعَعــــــــــاء اَلط بغيــــــــــب َرضغ ــــــــــدفا مغ ــــــــــد بع ــــــــــمل َأجغ ــــــــــتغغلرَاقه َفَل   سل
َوالع  ـــــــــَمع َشــــــــــكل َلــــــــــم َأْنــــــــــي َأسل ـــــــــثع َيعل ــــــــــنل َحيل ــــــــــكعو مغ تـــــــــه َفَجــــــــــاَء معتََأْفًفــــــــــا معتَـــــــــَذْمرًا َيشل ــــــــــنل  َفَدَعول   إغزلَعاجــــــــــه مغ

َزغق ـــــــــــة اَللمعظللغَمـــــــــــة فغـــــــــــي اَلل َيـــــــــــالغي اَ  ض َاألل َقـــــــــــدل وتجشـــــــــــيمه َخـــــــــــول ـــــــــــهغ َمرل فعـــــــــــل بغَتعلرغيضغ   للَبـــــــــــارغَدة َفَلـــــــــــمل َأحل
ــــــــــائغاًل إغن   ــــــــــي َق ــــــــــي أعذعنغ ــــــــــس فغ ــــــــــرغيض َوَهمل ــــــــــبلض اَللَم ــــــــــس  َن ــــــــــهغ َفَج ــــــــــَذار إغَليل تغ عل ــــــــــق َاالغ ي ــــــــــم َطرغ َل ــــــــــي َأعل َن نغ   ألغ

ل َكثغيـــــــــــرًا إغال  إغَذا َســـــــــــب َأن  َحَياتـــــــــــه تعَطـــــــــــو  ـــــــــــرغف َعَلـــــــــــى اَللَخَطـــــــــــر َواَل َأحل   َكـــــــــــانَ  َعلغيلـــــــــــك َيـــــــــــا َســـــــــــْيَديل معشل
ب ــــــــــاء َطغ ــــــــــْدرلع َاألل ي يعَص ــــــــــذغ ــــــــــر اَل  َمل ــــــــــب َذلغــــــــــَك َاألل تع ــــــــــة َيكل َي ــــــــــَس َناحغ ــــــــــا اَل نعَعْلــــــــــم َوَجَل ــــــــــه َم ــــــــــم اَلل  لل ــــــــــي عغ   فغ
ـــــــــم  َأنلَصـــــــــــرغف يَبة اَللَحَيــــــــــاة ثـع َضــــــــــى َضــــــــــرغ ــــــــــنل َعبغيـــــــــــدهمل اَللَمرل ا مغ ــــــــــالهمل الصــــــــــيادلة َأنل َيَتَقاَضــــــــــول   إغَلــــــــــى ععم 

َتـــــــــــ ـــــــــــد َمـــــــــــا اغعل َضـــــــــــرلت اَلـــــــــــد َواءلغَشـــــــــــألنغهغ َبعل َضـــــــــــالع َفَأحل ثغرلع َوَيرل ي يعـــــــــــؤل ـــــــــــَذار اَل ـــــــــــذغ تغ عل ـــــــــــهغ َذلغـــــــــــَك َاالغ   َذَرتل إغَليل
ـــــــــــقغيه يـــــــــــَدة َمـــــــــــا َبـــــــــــيلن اَلط ـــــــــــَرَفيلنغ َأسل م َبعغ َلـــــــــــة َلـــــــــــيلاَلء ذاهلـــــــــــة اَلـــــــــــن جل ـــــــــــب اَللَمـــــــــــرغيض َليل   َوَقَضـــــــــــيلت بغَجانغ

ـــــــــى اغنلبَ  ــــــــــَرى َحتـ  ــــــــــهغ أعخل ــــــــــى َعَليل َك ــــــــــد َواء َمــــــــــر ة َوَأبل لاَل ــــــــــر فاســــــــــتفاق َوَدار بغَعيلنغــــــــــهغ َحــــــــــول ــــــــــور اَللَفجل   ثَــــــــــَق نع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َفَق   : فغرَاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َحت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َررنغ

 
 

 م  من لق  شجيع ال  ل  عل  الق اءة ينبه عليه ال ج ع ل     العب ا  للمن ل    
  الس  م ل القصة 
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 ريرـــــــالتق

 

 بمعنى :بينته حتى ُعِرف.التقرير في اللغة: التبيين ،جاء في )اللسان(:أقررت الكالم 

وهو في االصطالح: عرض كتابي للحقائق والبيانات الخاصة بموضوع ما أو مشكلة معينة، وقد يمتد إلى 
 ات ومقترحات تتعلق بهذا الموضوعالتحليل العلمي، واستخالص النتائج، ويليهما التوصل إلى توصي

 :و تتلخص أهداف التقریر يف
  .التبليل -
  .التأثير -
  .اإلقناع -
  .التغير -

من حيث البناء الفني عبارة عن بحث مصغر يتطلب تطبيق مجموعة من الشروط، لكنه يختلف والتقرير 
 وأكثر تفصيالأوسع  عمل عن البحث بكونه عرض موجز، يقدم خالصة لحدث أو

 أهمیة التقریر
وسيلة من وسائل االتصال، والتقدم في  تتضح أهمية التقرير في كونه مظهر من مظاهر الحداثة، و

 :المجتمعات، ويمكن تحديد تلك األهمية عند

 .  بالتقريرتوفير الوقت والجهد للشخص أو للجهة المخاطبة. 

  دقيقة لتوجيه المجتمعات من الناحية السلوكية تتولى التقارير العلمية المدروسة دراسة علمية
 .أو االقتصادية أو االجتماعية

   تزويد مؤسسات التخطيط على اختالف أنواعها ومواقعها في المجتمع بنتائج األبحاث التي
 .تمكن المسئولين من اتخاذ القرار

 تعمل التقارير التي تلخص الكتب والندوات على إثراء القارئ و المستمع. 
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 األسس الفنية للتقرير 
التقرير و أسلوبه و تعني العناية بلغة :الدقة و الوضوح. 

 معين و هي التخلص من التحيز المسبق لفكرة أو رأي :الموضوعية. 
 المعلومات و  نه البرهنة على ما في التقرير منأو هي تقديم كل ما من ش :التوثيق

 و مصادرها أصحابها،و العمل على نسبها إلى  البيانات و اآلراء،
و هي اختيار المنهج المناسب لطبيعة الموضوع و تحديد األساليب الالزمة :المنهجية 

 .لجمع مادة التقرير

 

 خطوات إعداد التقریر

 الخطوة األولى: اختيار موضوع التقرير. 

 الخطوة الثانية: تحديد إطار الموضع وضع الخطة المناسبة. 

 الخطوة الثالثة: جمع المعلومات و البيانات. 

 الخطوة الرابعة: مراجعة المادة العلمية وتهيئتها للصياغة. 

 الخطوة الخامسة: تحليل المادة العلمية و استخالص النتائج. 

 الخطوة السادسة: شكل التقرير و شروط الصياغة.  

  .الخطوة السابعة: المراجعة واإلخراج
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 كتابة التقرير ما يراعى عند 

 : مقدمة التقرير 
وهذه المقدمة جزء ال يتجزأ من بنية التقرير ،وتتمثل في التعريف بالموضوع أو المشكلة وأسبابها 

 وحجمها 
  الموضوع  : 
  ويتضمن العرض والتحليل والوصف والنتائج والمقترحات 

 عرض البيانات والمعلومات  -
 تحليل البيانات  -
رصد النتائج ووضع المقترحات التي تقود الكاتب إلى كتابة التوصيات التي تسهم في معالجة  -

 الموضوع وتطويره 
 :خاتمة التقرير 
  وهي عرض موجز ومركز للموضوع أو المشكلة التي يعالجها التقرير ويوضح فيها الكاتب رأيه

 حيالها 
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 منوذج لكتابة التقرير 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

م  استهلت جماعة الرحالت بالمدرسة نشاطها هذا العام  2113/  12/  13في  يوم األربعاء  إنه
ساعات  ، وشارك فيها خمسة عشر طالبًا ،  علمي  ، وقد استغرقت الرحلة ثالثبرحلة إلى المركز ال

 وأشرف عليها معلمون من المدرسة وهم : 

               ………………   ـ  3…………………ـ2………………                ـ 1

 
 وكان برنامج الرحلة على النحو التالي : ) يكتب البرنامج مرتبطًا بالزمن وطريقة تنفيذه ( . مثال :  

 التحرك الساعة السابعة 

 الوصول في تمام الساعة السابعة والنصف 

 التوجه الى قاعة كذا في الساعة الثامنة . 

 وهكذا ... 

 .. وقد كان من إيجابيات الرحلة ..... 

 وجدت ، وكيف تم التعامل معها ( .وقد واجهت الرحلة بعض الصعوبات ) تذكر الصعوبات إن 

ويمكن لكاتب التقرير أن يطرح بعض المقترحات التي يراها مناسبة؛ إلدراجها ضمن البرامج المستقبلية إن 
 وجدت .

 حرر في : ...................     

                                                                                                                       …………….             معد التقرير :  
 …………...التوقيـــع :       
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 نظمت المدرسة رحلة إلى حديقة الحيوان ،وكنت أحد المشاركين في هذه الرحلة 

 اكتب تقريرا حول هذه الرحلة مبينا ما استفدت منها ومراعيا األسس الفنية لكتابة التقرير 

 التقرير   **                 

أعلنت إدارة المدرسة عن تنظيمها لرحلة إلى حديقة الحيوان وذلك في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين 
ت الرحلة علمية وناجحة ومفيدة ؛حيث جرت أحداثها من شهر إبريل ،وكنت أحد المشاركين فيها ، وكان

 -على النحو التالي :

في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل اجتمعت أنا وزمالئي المشاركون في الرحلة أمام 
ن طالبا ،حيث كانت الحافلة في يالمدرسة في تمام الساعة التاسعة صباحَا ، وكان عددنا ثالثة وأربع

ارنا ، فركبنا الحافلة برفقة مشرف الرحلة األستاذ عبد الرحمن ،ووصلنا الحديقة في تمام الساعة انتظ
العاشرة صباحا ،وقبل أن نتجول في الحديقة قدم لنا مشرف الرحلة بعض المعلومات عن حديقة الحيوان 

وشاهدنا الحيوانات  وأسماء الحيوانات الموجودة بها وما يتغذى عليه كل حيوان ،ثم تجولنا في الحديقة
 الموجودة فيها ، وأطعمت القرود موزا ، وبعد انتهائنا من جولتنا جلسنا لالستراحة وتناول الغداء .

وبعد ذلك عدنا إلى المدرسة وكلنا أمل أن تتكرر زيارتنا مرة أخرى إلى حديقة الحيوان لما شعرنا به من 
 إدارة المدرسة تنظيم رحلة للمركز العلمي .المتعة وما استفدناه من معلومات قيمة ،وأقترح على 

 24/4/2113حرر في                                              

 معد التقرير/                                             

 التوقيع/                                              
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وقد كنت أحد المشاركين ‘ للعمرة خالل عطلة نهاية األسبوع أعلنت إدارة المدرسة عن تنظيمها لرحلة 
 في هذل الرحلة . اكتب تقريرا عن هذل الرحلة مراعيا األسس الفنية لكتابة التقرير .

 رحلة إلى البيت الحرام                                              

وذلك يوم الخميس الموافق العشرين ‘ة األسبوع أعلنت إدارة المدرسة عن تنظيمها لرحلة عمرة في عطلة نهاي
 وقد جرت أحداثها على النحو التالي :‘من شهر مارس لعام ألفين وأربعة عشر من الميالد 

ثم ركبنا الحافلة التي ستقلنا إلى مطار الكويت الدولي ‘تجمعنا أمام المدرسة في تمام الساعة الرابعة عصرا 
 ومنه إلى األراضي المقدسة .

 وقد شرح لنا مشرفا‘حيث أحرمنا من مطار الكويت الدولي  ‘ا الطائرة في تمام الساعة السابعة مساءً ركبن
 لرحلة وهو أحد معلمي التربية اإلسالمية كيفية اإلحرام .

فقمنا بأداء مناسك العمرة على الوجه  ‘وصلنا إلى المسجد الحرام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ثم ألقى علينا مشرف الرحلة درسا _‘ذلك صلينا ركعتين عند مقام إبراهيم الخليل عليه السالم وبعد ‘األكمل 

عن قصة سيدنا إسماعيل عليه السالم ووجودل وأمه في هذل الصحراء التي هي ا ن مهوى الحجي  من شتى 
براهيم عليهما السالم ماوحدثنا عن بناء الكعبة وما قام به إسم‘بقاع الدنيا   ن جهد في بنائها عيل وا 

ثم تناولنا طعام العشاء وأخلدنا إلى النوم ،واستيقظنا لصالة  عدنا بعد ذلك إلى الفندق بعد التحلل من اإلحرام 
الفجر في المسجد الحرام ،وبعد االنتهاء من الصالة رجعنا إلى الفندق وقمنا بتجهيز حقائبنا للسفر ، وقد عدنا 

 ،وحدثت أهلي عما كان في هذل الرحلة الممتعة .إلى ديارنا ونحن في سعادة غامرة 

 وقد طالبنا مشرف الرحلة أثناء العودة أن يتم تكرار هذل الرحالت شهريا فوعدنا بذلك .

 حرر في/                                                         

 رير/معد التق                                                          

 التوقيع/                                                                
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 سرتك برحلة إلى البر، اكتب تقريرًا عن هذه الرحلة مراعيا األسس الفنية لكتابة التقرير.أقمت و 

 رحلة إلى البر                          

يوم األحد الموافق السادس عشر من شهر مارس لعام  ،وكان ذلك في قررت األسرة القيام برحلة إلى البر
 ألفين وأربعة عشر ،وقد جرت أحداثها على النحو التالي :

استيقظنا من النوم قبل صالة الفجر بنصف الساعة، ثم استعدت األسرة كلها للصالة، حيث ذهبت مع 
 والدي إلى المسجد، وأدينا صالة الفجر.

قد أعدت مستلزمات الرحلة من طعام وشراب ونحو ذلك مما يلزم  وعندما رجعنا من الصالة وجدت أمي
 مثل هذه الرحالت.

وكان أبي قد استأجر مخيمًا في منطقة المطالع قبل ذلك بيوم واحد . ركبنا السيارة وتحركنا في تمام 
 الساعة السادسة صباحا ،ووصلنا المخيم في تمام الساعة السابعة إال الربع .

خوتي بعمل مسابقة للجري لمسافة محددة ،وقد فاز فيها أخي محمد ،ثم بعد إنزال أغراضنا  قمت أنا وا 
 ركبنا الدراجات وأخذنا نتجول في المكان حتى الساعة التاسعة صباحا .

نادى األب علينا لتناول الطعام ،وبعد االنتهاء من تناول الطعام استأنفنا اللعب مرة أخرى حتى جاء عمي 
 وأسرته .

وما ممتعا وسعدنا باللعب وباجتماع األسرة ،ثم قررنا العودة إلى المنزل بعد انتهاء اليوم ،وقد قضينا هناك ي
 طلبنا من أبي أن نأتي إلى المخيم مرة أخرى في األسبوع المقبل فوعدنا بذلك .

 حرر في/                                                    

 معد التقرير/                                                     

 التوقيع /                                                     
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أعلنت إحدى الجمعيات الخيرية عن قيامها بزيارة إلى دار المسنين ،وكنت أحد األعضاء المشاركين في 
 لزيارة مراعيا األسس الفنية لكتابة التقرير.هذه الزيارة . اكتب تقريرا عن هذه ا

 زيارة إلى دار المسنين                                       

قررت جمعية البر واإلحسان الخيرية القيام بزيارة إلى دار المسنين ،وذلك في يوم االثنين الموافق السابع 
 جرت أحداثها على النحو التالي وقد عشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة عشر من الميالد 

اجتمعنا في مبنى الجمعية في تمام الساعة السابعة صباحا ،ومن ثم ركبنا الحافلة متجهين إلى دار 
 المسنين .

وصلنا الدار في تمام الساعة الثامنة صباحا حيث كان الطريق مزدحما .واتجهنا مباشرة إلى مشرف الدار 
 الذي اصطحبنا إلى غرف النزالء .

دأنا زيارتنا بالجناح األيمن ،حيث قدمنا الهدايا للنزالء الذين استشعرنا منهم مدى سعادتهم بهذه الزيارة ب
عقوق عن ،وقد راعني أحد النزالء الذي بدى عليه الحزن الشديد ،وعندما سألته عن سبب حزنه أخبرني 

منذ خمس عشرة سنة ،مما جعلني ولده الوحيد الذي تركه في هذا المكان بعد أن باع بيته ولم يسأل عنه 
 أبكي لحاله وأخذت أواسيه ووعدته بأن أزوره في كل أسبوع ففرح بذلك وشكرني .

وبعد أن انتهينا من الزيارة شكرنا القائمين على الدار ،وقد طلبت من زمالئي في المبرة أن تتكرر هذه 
 الزيارة فوعدوا بذلك .

 دت وكلي أمل في الذهاب مرة أخرى .وع وقد ترك هذا اليوم في نفسي أثرا كبيرا

 في/ حرر                                             

 معد التقرير/                                             

 التوقيع/                                            
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 ليقــــــالتع
 

  .بتوضيح عبارة معينة معلال كالمه ومستدال باألدلة والبراهينوهو فن من فنون التعبير فيه يقوم الكاتب 
 
 

 األسس الفنية  **
 
  .التوضيإ- 
  .التعليل- 
  االستدالل- 
 

 تطبيق 
 

اكتب تعليقا على مفهوم قول اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه : " من أبصر عيبه شغل عن 
  "غيرل

 
 
 

إلى أن يدرك أنه لم يصل إلى الكمال الذي يجعله خاليا من العيوب ، هذل الحكمة البليغة تدعو اإلنسان 
شأنه في ذلك شأن غيرل من البشر ، فكل ابن ردم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، ومادام األمر 
كذلك فليس من المقبول أن يترك اإلنسان عيوبه ، ليبحث عن عيوب ا خرين ورصد عيوبهم فهذا 

  :تماسكه ، وقد صدق الشاعر الذي قالأجدى لصالح المجتمع و 
 .   ال تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
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 ) النموذج األول ( 

 " قل لي من صديقك أقل لك من أنت " 

يجابًا .  علق على القول السابق مبينًا أثر الصاحب في حياة صاحبه سلبًا وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نستطيع أن نتبين شخصية وحقيقة األشخاص من خالل قرنائهم و خالطائهم و عشرائهم ، وهذا يتفق مع 
،  : " المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل " -لم صلى اهلل عليه  وس –قول الرسول الكريم 

ن كان فاسدًا كان  أي إن اإلنسان يكون على نفس خلق صاحبه ، فإن كان صاحبه صالحًا كان مثله ، وا 
 مثله ، ولذلك قال الشاعر :

 عن المرء ال تسل وسل عن قرينه            فكل قرين بالمقارن يقتدي 

عليه  –ون صداقات قوية بين شخصيات تاريخية مثل األنبياء ، كعيسى بن مريم وقد شهد التاريخ تك
وصاحبه أبو بكر وعموم  –صلى اهلل عليه وسلم  –وأصحابه من الحواريين ، وكذلك رسول اهلل  –السالم 

 الصحابة الكرام الذين كانوا سببًا في نشر دين اهلل .

ولذلك حث اإلسالم على حسن اختيار الصديق الصالح فالمرء مرآة لصديقه تعكس أخالق أحدهما لآلخر 
 المتمسك بدينه والمحافظ على تعاليمه .

كما نهى اإلسالم عن مصاحبة اللئام المغرضين في صداقتهم الذين ال يعرفون من الصديق سوى ماله 
 ومنصبه ووجاهته ،فإن فنيت وجاهاته أصبح وحيدا في حياته .
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 ". وتستنير ، وتتقدم المجتمعات والشعوب" بالقراءة ترتقي العقول 

 علق على القول السابق مبينا أثر القراءة في حياتنا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  -عز وجل  –بقول اهلل  لقد ابتدأ الوحي حواره مع الرسول الكريم

  " اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم "

وتتسع وترتقي إلى مراقي العلم فكانت " اقرأ " هي مبتدأ الوحي ؛ ألن بالقراءة تتفتح مدارك العقول ، 
بكثرة قراءتهم ، فلم يهملوا القراءة والمعرفة .ولقد ارتقى العرب والمسلمون األوائل بحبهم للعلم والمعارف ، و 

، بل كانت نبراسًا ومالذًا لهم في القرون األولى ، إلى أن بدأت عندهم مراحل التأليف وتقنين العلوم 
،وتأصيل الفنون المختلفة ، وظهر عندهم علماء سدوا اآلفاق بعلمهم في الطب و الفلك والرياضيات 

 والهندسة والفلسفة والمنطق

 مم طريق أسالفك بالقراءة واالستزادة منها فقد صدق من قال : فعليك أن تت

 تعلم فليس المرء يولد عالما                وليس أخو علم كمن هو جاهل 

المناسبة ،ولم يبق سوى دورك في ولم تأل الدولة جهدا ، فقد وفرت وسائل القراءة ، وهيأت لذلك األجواء 
 المبادرة والمسارعة بالقراءة .
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 قال أحمد شوقي : 

 إنما األمم األخالق ما بقيت              فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا

 علق على القول السابق في عبارة واضحة مستدال ومبرهنا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهي الثوابت والمبادئ التي إن األخالق هي منظومة القيم التي يتحلى بها كل مجتمع من المجتمعات ، 
أقرتها المجتمعات قديما وحديثا ، وجعلت منها منارا لها عند الشدائد والملمات .ولألخالق عند المسلمين 

الم على قيم وثوابت اإلسالم في ترسيخ معاني النصيب األوفر في حماية الفرد والجماعة ، وقد اعتمد اإلس
الخير والحق والعدل ، وفي مواجهة القيم المناهضة والمناقضة لقيم اإلسالم ، وقد حرص الرسول الكريم 

صلى  –بقوله في قلوب المؤمنين ورغبهم فيها  على دعم األخالق بكل الطرق والسبل ، فجعل لها نصيباً 
بعثت ألتمم مكارم األخالق " وقال أيضًا : " أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة " إنما :  -اهلل عليه وسلم 

 أحاسنكم أخالقًا " .

كما أن لألخالق األثر الواضح في إفشاء روح األمن والسالم والمحبة بين أفراد المجتمع ، كما تدعم روح 
م والشعوب في الحفاظ على النشاط وشحذ الهمم ، كما يعتمد بقاء األمم واستمرارها على مصداقية األم

 ثوابتها ومنظومتها االقيمية كما أشار إلى ذلك شوقي في بيته السابق . 
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 كتابة املذكرات اليومية
 

هي شكل من أشكال التعبير األدبي، الهدف منه تدوين ما يجري مع اإلنسان خالل يوميات الحياة، من 
ومجتمعه وسلوكه وتصرفاته فهي ضرب من حديث أحداث ومواقف فتشكل في النهاية صورة من حياته 

 اإلنسان مع نفسه

 موضوع املذكرات :

 . أحداث مرت في حياة الطالب وأثرت في نفسه 
 . مشاهد يومية  مثيرة 
 . يوم معين من أيام حياة الطالب 

 أنواع املذكرات: 

 / مذكرات شخصية يكتبها اإلنسان وكأنه يتحدث إلى نفسه. 1

اوز حدود النفس لتخاطب اآلخرين، كما في مذكرات القادة، وكبار الشخصيات / مذكرات عامة، تتج2
 االجتماعية أو التاريخية، فهي في المحصلة األخيرة صورة عن المجتمع في فترة ما.

/ مذكرات تحليلية ألوضاع اجتماعية معينة، تأتي على شكل تقارير تسرد وقائع وأحداث وحقائق يعيشها 3
 حياته اليومية، ثم ينقلها لآلخرين.صاحب المذكرات في 

 السمات الفنية للمذكرات اليومية 

 / تعبير صادق عن آراء الكاتب ومعتقداته.1

/ يظهر فيها الجانب الوجداني للكاتب، حيث يعبر عن رأيه وشعوره تجاه أمر معين من      أمور 2
    ة.  حياته، فالحديث فيها عن الذات وعالقتها باألحداث والمواقف المحيط

 / يتم فيها تسجيل اليوم والتاريخ والزمن من ضمن الموضوع.3
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 / يسجل فيها المشاهدات واألحداث التي مرت. 4

 / تكون المذكرات على شكل نقاط مستقلة أو على شكل موضوع صغير.5

 سنوات(. –شهور  –/ يتم تقسيمها حسب الوقت )أيام 6

 لألحداث./ يشترط ترابط الجمل والترتيب المنطقي 7

 / ألفاظ المذكرة رغم سهولتها تكون معبرة وجذابة تتأثر بنفسية صاحبها لحظة تدوين المذكرة.8

/ تكتب بأسلوب السرد أو الجدولة في حدود صفحة واحدة، في شكل جمل وافية أو فقرات باستخدام نظام 9
 الفقرة.

 / مراعاة السالمة اللغوية.11

 

 كيف يكتب الطالب مذكراته ؟

في السطر األول يسجل الزمن واليوم والتاريخ  مثال ) في الساعة الخامسـة مـن فجـر يـوم الخمـيس العاشـر 
 …(أكتوبرمن شهر 

 في السطر الثاني يبدأ بتسجيل الحدث :

 … (.مثال : ) تحركت بنا السيارة إلى المطار الدولي 

 . على الطالب  أن يسجل  الشخصيات بأسمائها مع توضيح  صلة  القرابة

 يبين الطالب مشاعر  المشاركين في الحدث من حزن وفرح وحنين  وشوق تبعًا لطبيعة الموضوع.

مثال : ) كنت سعيدًا بركوب الطائرة ألول مرة ، ولكن الحنين يشدني إلى  أمي . أذكر نظراتها الحزينة 
 وهى تودعني ، والدموع  تذرف من عينيها ..... إلخ(  

 : نموذج
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 مذكرات مسافر" 

تحركت بنا السيارة على  أكتوبر في الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس العاشر من شهر     
المطار الدولي . الجو جميل ، وهواء الصباح الباكر يالعب شعري ، فيتمايل في كل اتجاه كالفرحان . لم 

اها وهي في الجو تغب عن بالي صورة الطائرة التي سأركبها بعد قليل . كان حلمًا بالنسبة لي .كنت أر 
كالطائر الصغير . فكيف أراها اليوم ؟ سألت أبي أسئلة كثيرة عن حجمها . لم أتوقف عن السؤال حتى 

ووجلي في نفس الوقت ، وشاهدت مساحتها الواسعة ،  تيرأيت نفسي داخل الطائرة وكان أبي سعيدًا بفرح
 طفال .وصفوف المقاعد المنظمة وعددًا كبيرًا من المسافرين معهم األ

جلست على مقعد إلى جوار والدي ، وبدأت أترقب لحظة الطيران في الجو ، وفجأة تحركت الطائرة    
 ببطء شديد ، ثم أسرعت شيئًا فشيئًا حتى انطلقت بسرعة مذهلة إلى أعلى .

كم كنت سعيدًا وأنا في الجو ! إنها أول مرة أركب فيها الطائرة . وأول مرة أصاحب فيها والدي في    
 السفر . 
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 كتابة كلمة يف مناسبة ما 
 

تلقى الكلمات في العديد من المناسبات ، وتختلف هذه الكلمات باختالف المناسبة. فهناك مناسبات دينية 
 فال باإلسراء والمعراج وغيره... النبوية أو االحت كاالحتفال بذكرى الهجرة

 تولي الحاكم سدة الحكم وغيره... وهناك مناسبات سياسية كاالحتفال بذكرى استقالل أو

 يوم العمال وعيد الربيع وغيره...وقد تكون المناسبة اجتماعية كاالحتفال ب

ة في المدارس والجامعات وعيد المعلم وقد تكون المناسبة تربوية كما يحصل في احتفاالت التخرج للطلب
 وغيره..

وهناك كلمات تلقى في مناسبات حربية كتسليم أوسمة القادة الشجعان أو الجنود الذين يبلون بالء حسنا 
 ك.في المعار 

 األسس الفنية لكتابة الكلمة :

 البدء بالبسملة وحمد اهلل تعالى على نعمه. .1
 المستمعين.براعة االستهالل لجذب االنتباه وتشويق  .2
 وضوح الهدف والغاية من الكلمة. .3
 تخير عنوان مناسبا للكلمة. .4
 أن تكون الكلمة معبرة وصادقة. .5
 التركيز على الفكرة الرئيسة وعدم اإلسهاب في الفكر الجزئية. .6
 أن تنتهي بواجب أو رسالة للقارئ أو المستمع. .7
 جودة األسلوب والسالمة اللغوية واإلمالئية. .8
 رقيم.مراعاة عالمات الت .9
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 بمناسبة تخرج الطلبة..نموذج لكلمة عميد إحدى الكليات بتاريخ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم..

 السادة أعضاء مجلس أمناء الكلية وهيئة المدرسين

 أبنائي وبناتي خريجي الكلية ،.،، أصحاب المعالي الضيوف الكرام..

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

عا بأطيب تحية وأجمل ترحيب من هذا الصرح العلمي الشامخ وأهال وسهال بكم يسعدني أن أتقدم لكم جمي
جميعا في احتفالنا المهيب هذا الذي تم إعداده وتزويده بما يساعده ويؤهله للحياة المنتجة من علم ومعرفة 

 :فقد وفت الكلية لطلبتها ما يلي  ومهارة وتكنولوجيا وخلق كريم وحب للتحصيل والبحث المستمرين.

 .برنامج اللغات ويشمل اللغة العربية    1

 .البرنامج التربوي ويشمل تربية الطفل والتربية الخاصة.2

 .برنامج العلوم اإلدارية والمالية والمحاسبة ونظم المعلومات.3 

 طبيقية ويشمل التصميم الجرافيكي..برنامج الفنون الت4

التخصصات المطلوبة لسوق العمل من المستوى الجامعي ، وستستمر الكلية في خدمة بلدها وأهلها فتقدم 
 العاملة في هذه المنطقة وغيرها. كما ستعقد الدورات المتنوعة التي تحتاجها األيدي

 ولقد بذل كل منا في الكلية الجهد المتواصل إلعدادكم اإلعداد التربوي والمني لتسهموا في الحياة مزودين
 بالعلم والمعرفة والخلق الكريم.

ضيوفنا الكرام ..أحييكم وأبارك لكم نجاح أبنائكم وبناتكم فبارك اهلل فيكم ووهبكم النجاح في الحياة العلمية 
 والعملية ، ووفقنا اهلل لخدمة وطننا وأمتنا.
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الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات وتوم بفضله العطايا والمكرمات وأصلي وأسلم على هادي البشرية 
فإن المجتمع اإلسالمي مجتمع التكافل والرحمة ،  السبيل سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.إلى سواء 

ومن أهم ما أكد عليه ديننا الحنيف توثيق عرى الترابط بين المسلمين وزيادة الوشائج بينهم حتى يكونوا 
ي التعامل والتكافل كما كالجسد الواحد " إنما المؤمنون إخوة " ..إخوة في الداللة على الخير والحث عليه ف

قال عليه الصالة والسالم : " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا "..وال تأتي األخوة 
بين المسلمين حتى تؤسس المحبة بينهم في اهلل فيحب المسلم ألخيه ما يحب لنفسه  دون تعريض أو 

 تهادوا تحابوا " .يه السالم : " استهزاء ..كذلك تبادل الهدايا كما قال عل

وبهذا تكون األمة متماسكة ومترابطة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر  
 والحمى .
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 بطاقة الدعوة 
 

 التعريف بالدعوة لغة : الدعاء والتبلبل والبيان .

 توجه إلى طرف آخر لغاية معينة . التعريف بالدعوة اصطالحا : هي رسالة موجزة

 

 األسس الفنية لبطاقة الدعوة : -

 

 البسملة  .1
 اسم صاحب االحتفال ) المناسبة ( ومركزه . .2
 زمان ومكان االحتفال ) المناسبة ( . .3
 عنوان إقامة االحتفال ) المناسبة ( . .4
 اإليجاز والوضوح . .5
 الدقة في اختيار الكلمات . .6
 بيان الغرض من الدعوة . .7
 السالمة اللغوية ) النحوية واإلمالئية ( . .8
 استخدام عالمات الترقيم . .9
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 نماذج لبطاقة الدعوة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مدير المدرسة  برعاية السيد الفاضل / ......................

تتشـــرف مدرســـة / .......................... بـــدعوتكم لحضـــور فعاليـــات اليـــوم المفتـــوح الســـادس عشـــر علـــى 
 م  2114/  4/  5مسرح المدرسة وذلك في تمام الساعة العاشرة يوم األحد الموافق 

 مدرسة / ......................... العنوان / .....................

 ......... ص . ب / ....................هاتف / ................

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

بمناســــــبة برنــــــامج ) همســــــات مــــــن أمــــــل ( وبالتعــــــاون مــــــع لجنــــــة الثقافــــــة بــــــوزارة التربيــــــة تتشــــــرف مدرســــــة / 
ــــين  ــــوم االثن ــــدوة المقامــــة ي ــــدعوتكم لحضــــور الن م فــــي تمــــام الســــاعة  2114/  4/ 19.................... ب

 والنصف في مسرح المدرسة .التاسعة 

 مدرسة / ........................................ العنوان / .............................

 هاتف / ..........................................ص . ب /.............................

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

/  1/4الشعرية بمدرسـة / .......................... صـباح يـوم الثالثـاء الموافـق يسرنا دعوتكم إلى األمسية 
 م في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك في قاعة االجتماعات في المدرسة . 2114

 مدرسة /..................................... العنوان /..........................

 ..................ص .ب /............................هاتف /....................
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 روابط مجموعات الصفوف على فيسبوك
_____ 

https://www.facebook.com/groups/kwcourses/  
 مجموعة المناهج

___ 
https://www.facebook.com/kwcours  

  صفحة المناهج
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade0kw  
 رياض األطفال

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade1kw 

 الصف األول
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade2kw 
 الصف الثاني

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade3kw 

  الصف الثالث
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade4kw 
 الصف الرابع

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade5kw 

 الصف الخامش
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade6kw 
 الصف الضادس

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade7kw 

https://www.facebook.com/groups/kwcourses/
https://www.facebook.com/kwcours
https://www.facebook.com/groups/grade0kw
https://www.facebook.com/groups/grade1kw
https://www.facebook.com/groups/grade2kw
https://www.facebook.com/groups/grade3kw
https://www.facebook.com/groups/grade4kw
https://www.facebook.com/groups/grade5kw
https://www.facebook.com/groups/grade6kw
https://www.facebook.com/groups/grade7kw


  الصف الضابع
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade8kw 
  الصف الثامن

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade9kw 

 الصف التاصع
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade10kw  
  الصف العاشر

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade11kw  

  الصف الحادي عشر األدبي
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade11kw2  
  الصف الحادي عشر العلمي

___ 
https://www.facebook.com/groups/grade12kw  

  الصف الثاني عشر األدبي
___ 

https://www.facebook.com/groups/grade12kw2  
  الصف الثاني عشر العلمي

___ 
https://www.facebook.com/groups/mathinkw  

 الرياضيات في الكويث
___ 

https://www.facebook.com/groups/englishinkw  
 اللغة االنجليزية

 

https://www.facebook.com/groups/grade8kw
https://www.facebook.com/groups/grade9kw
https://www.facebook.com/groups/grade10kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw
https://www.facebook.com/groups/grade11kw2
https://www.facebook.com/groups/grade12kw
https://www.facebook.com/groups/grade12kw2
https://www.facebook.com/groups/mathinkw
https://www.facebook.com/groups/englishinkw

